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Mehmet Ali KARATEKEIİ naşmılıgınaa toplanaıak aşağda isimleri ve imzalan bulunan
üyelerden teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Tilın diiıııyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-l9) salgınrnın kamu sağhğına
olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşilrmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanmrzın talimatlan doğultusunda bugiiıııe kadar
biıçok tedbir karan alınmış ve uygulamaya geçirilıniştir.

Covid-l9 salgmın seyrinde gelinen aşamada bazı tedbirler gözden geçirilerek Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l. İçişleri Bakanlığının 24 .02.202l tarih 3l35 sayıh yazılan gereğ sinema salonlarının
faaliyetlerine 01.04.202l tarihine kadar ara verilmesine

2. İlçemiz genelinde düğin, nişan, nikü, kız isteme vb. etkin-liklerin 01.03.202|
tarihinden itibaren 15 (on beş) gtin si.ire ile yapılmamasına

3. Ti.im spor salonlarrnrn 01 ,03.2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gtin siiıre ile
faaliyetlerinin durdunılmasına

4. Sağlık Müdiirlüğii tarafindarı hazırlanan afışlerin ttim belediyeler tarafindan
bilbordlarda asılmı§ının sağlanmasına

5. Tifun üetim yapan (OSB ve küçiü sanayi sitesi vb.) iş yerlerinde HES kodu
sorgulamasırun titizlikle yapılmasına

6. İlçemizde görev yapan tiim mütarlara Covid-l9 ile mücadele için alınan kaıaı ve
tedbirlerin takibi ve uygulaıımasında tam yetki ve sorunluluk verilmesine

7. 20201107 nolu Hıfzssüha karanmızın "Evlerde gün, mevlid, taziye, kutlıma veya
buna benzer insanlann bir araya gelmesine neden olarr etkinlik ve buluşmalann
yasaklanmasına" hiikmiine titizlikle riayet edilmesin

8. Tiim Kamu Özel kurum ve kuruluşlann pandemi döneminde alınmış olan Ilçe
Umumi Hıfuissüha Kurul Kaıarlarını gözden geçirerek kendisi ile ilgili kaıarların takip ve
uygulamasında asgari özen göstermelerine

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herharıgi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmaması, alınan karaılara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri geıeğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden

daıraruşlara ilişkin Ttirk Ceza Kanunuıun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatrlmasrna;

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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