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iİCB HIFZISSIHHA KOMİSYON KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu |2l03l202l giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkantığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

I. 2020116 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararlannın 7. maddesinde belirtilen; "Marketler ve her
tiirlü satış yerleri tarafindan, insan hareketliliği ve kalabalığına yol açarak sosyal mesafe
tedbirini bozan her tiirlü ucuzluV satış kampanyası vb. adı altındaki faaliyetler yasaklanmıştır.
" Hi,ikmiiniin devamın4
2020115 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararlannm I. maddesinde belirtilen; "Tiim Betediyeler
tarafindan; bölgesindeki park, bahçe, meydanlar ve bunun gibi alanlardaki banklar
kaldınlacak olup, sökiilemeyecek durumda olanlar file çekilmesi vs önlemler ile ofurulması
engellenecektir. " Hiikmi,iniin devıımma

Diğer yandan;

İlimizde ve Kaynarca İlçemizde faaliyette olan özel ulaştrma hizrrıetleri, mesleki eğitim ve
geliştirme kurslan, özel motorlu taşıt siiıücüleri kursları, iş makineleri siirücü eğitim
kurslannda teorik ve uygulama eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığnca yiiz yiize eğitime
geçilmesine karar verilmiş olmakla birlikte, İlimiz genelindeki vakalann yoğunluğu dikkate
alındığında yeni bir karar alrnrncaya kadar salgın tedbirleri kapsamrnda belirtilen kursların
teorik eğitimlerinin uzaktan yaprlmasına

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olrınmaması, alrnan kararlara uymayarılara Umumi Hıfzıssüha
Kanrınrınun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
dawanışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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Tiim diinyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgmrnrn kamu sağlığına olumsuz
etkilerini asgari seviyeye düşiirmek amacıyla Sağlık Bakanlığ ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhuıbaşkanrmızın talimatlan doğrultusunda bugiine kadar
birçok tedbir karan alınmış ve uyguiamaya geçirilmiştir.
Salgmda gelinen noktada bazı ek tedbirlere gerek olduğu değerlendirildiğinden; Umumi
Hıfzıssrhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyanıca aşağıdaki kararlar alınmıştır.
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