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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 05108/2021 günü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile ahnmıştır.

1- Kaynarca Orta Mü. Öatlrk Sok. Burak Paşa Sitesi B Blok No:3B/2 adresinde ikamet

eden Salim OKYAR ve ailesinin Coıonavirüs (Covid-l9) salgınının kontrolü açısından
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında 05l08l202l saat l6:00
itibari ile l7lo8l2021 saat 16:00 tarihine kadar l3(on üç) gün süre ile karantina

uygulamasına alınarak binada bulunan dairenin giriş çıkışlara kapatılmasına,

kontrollerinin ilçe Emniyet Amirliği tarafından yapllmasına" karantinaya ahnan ailenin
mağdur edilmemesi için ihtiyaçlarının Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan

karşılanmasına,
2_ Kaynarca Merkez Mah.Şht Fahİettin Azak Cad. Erdoğan Eraslan Sitesi No:29l3

adresinde ikamet eden Nazan ERASLAN ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınınrn

konırolü açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında

05108/2021. saat 16:00 itibari ile l7l08l202l saat 16:00 tarihine kadar l3(on üç) giin siire

ile karantina uygulamasına alınarak binada bulunan dairenin giriş çıkışlara kapatılma.sın4

kontrollerinin ilçe Emniyet Amirliği tarafından yapılmasına. karantinaya alınan ailenin

mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın sosyal vefa Destek Grubu tarafından

karşılanmasına,
3_ Kaynarca okçular Mah.okçular Sok.No: l0 adresinde ikamet eden Kübranuı

AKGIJNDÜZ ve ailesinin Coronaviriıs (Covid-l9) salgınının kontrolü açısından Umumi

Hıfassıhha Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında 05108/2021 saat 16:00 itibari

ile |7 /0812021 saat 16:00 tarihine kadar l3(on üç) gün süre ile karantina uygulamasına

alınarak binanın giriş çlkışlara kapatılmasına, kontrollerinin İlçe Jandarma komutanlığı

tarafindan yapılmİsına, karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiYaÇlannın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşıl.ı.ııını§ına,
4_ Kaynarca Kırktepe Mah.Kırktepe Sok.No:l adresinde ikamet eden Fevziye oZDEMIR ve

ailesinin coronavirüs (covid-l9) salgınının kontrolü açısından umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında 051081202| saat 16:00 itibari ile

171081202| saat 16:00 tarihine kadar l3(on üç) gün süre ile karantina uygulamasına

alınarak binanın giriş çıkışlara kapatılmasına, kontrollerinin İlçe Jandarma Komutarılığl

tarafindan yapılmİsına" karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaÇlarının

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasına"
5_ Kaynaıca Güven Mah.Balcılar Sok.No:45 adresinde ikamet eden Suat AKCAN ve

ailesinin coıonavirüs (covid_19) salgınının kontrolü açısından umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 2,1 . ve 72. Maddeleri kapsamında 0510812021 saat 16:00 itibari ile

17/081202| saat 16:00 tarihine kadar 13(on üç) gün süre ile karantina uygulamasına

alınarak binanın giriş çıkışlara kapatılmasına, kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığl

tarafindan yapılmasın4 karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi iÇin ihtiYaÇlannın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasına"



6- Kaynarca Topçu Mah.Büyiikkaynarca Sok.No:2l adresinde ikamet eden Melahat KARA
ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınının kontrolü açısından Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 2'7 . ve 72. Maddeleri kapsamında 05/08/2021 saat 16:00 itibari ile
|7l08l202l saat 16:00 tarihine kadar 13(on üç) gün süre ile karantina uygulamasına
alınarak binanın giriş çıkışlara kapatılmasına, kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığı
tarafindan yapılmasına, karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın
Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasına,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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