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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 0110412021 giirıü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELi Başkanlığnda toplanarak aşağda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden

teşekkü etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliğ,i ile alınmıştır.

1_ Kaynarca Yeşilova Mah.ordululaı Cad.No:l3l3 iç kapl no:3 adresinde ikamet eden

Fatha rÖsE ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınrnın kontrolü açısından Umumi

Hıfzıssüha Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında 011041202| saat 17:00 itibari

i|e 09l04l202l saat 17:00 tarihine kadar 9(dokuz) gtın siile ile karantina uygulamasrna

alnarak; binanın giriş çlkışlara kapahlmasın4 kontrollerinin İlçe Jandarma komutanlığı

tarafindan yapılmisma, karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan karşılanmasın4

2_ Kaynarca Yeşilova Merkez Sok.No :106t2 iç kapı no:2 adresinde ikamet eden Fatına
puiaı ve ailesinin Coronavirüs (Covid_l9) salgınrnrn kontrolü açısından Umumi

Hıfzıssı}üa Kanununun 27. ve 72. üudd.ı".i kapsamında 0ll04l2021, saat 17:00 itibari

ile 09l04l202l saat 17:00 tarihine kadar 9(dokuz) giin siire ile karantina uygulamasına

alınarak; binanın giriş çıklşlara kapatılmasına, kontrollerinin ilçe Jandarma Komutanlığı

turar,noan yapılmisma. karantinaya alınan ailenin mağdur edilrnemesi için ihtiyaçlannın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından kaışılanmasın4

3- Kaynaıca Uzunalan Mah.Uzunalan Sok,No:27 adresinde ikamet eden İsmail- 
lancuzer ve ailesinin coronavirüs (covid_l9) salgınrnln kontrolü açısından umumi

Hlfzıssılıtıa Kanrınunun 27 . ve'72. Maddeleri kapsamında 0l lo4l2021 saat 17:00 itibari

i|e 0910412021 saat 17:00 tarihine kadaı 9(dokuz) giın sİ.ire ile karantina uygulamasına

alınarak; binailn giriş çıkışlara kapatılmasına, kontrollerinin ilçe Jandarma Komutanlığı

*"rrna- yapılmlna, kararıtinaya alınan ailenin mağduı edilmemesi için ihtiyaçlannın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan karşılanmasına,

4_ Kaynarca Büyiikyanık Mah.Zıngılkışla Sok.No:2l1 iç kapı No:l adresinde ikamet eden

ffi; çiırısş "e 
ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınrnın kontrolü açrsından

Umumi Hifassıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 011041202| saal

17:00 itibaİi i|e 0910412021 saat 17:00 tarihine kadar 9(dokuz) giin siire ile karantina

uygulamasma alınarak; binanın giriş çıkışlara _ 
kapatılnasına, kontrollerinin 

_Ilçe
Jaidarma Komutanlığı tarafından 

- 
yapılmasına, karantinaya alınan ailenin mağdur

edilmemesi için ihtiyaçlannın Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasına"

5_ Kavnarca orta Mah.Özel Kent Cad.Şehd Büçe Sitesi A5 Blok No:6/5A adresinde- İk;;;;.; özgur oüZcüN ve ailesinin Coronavirüs (Covid_l9) salgınının !9_ıIroıii
açısından Umumli Hıfzıssrhha Kanununun 2,7 . ve 72. Maddeleri kapsamında 0| l04l2o2|

saat 17:00 itibari ile og/o4/2o21 saat 17:00 wihine kadar 9(dokuz) giin siire ile

karantina uygulamasına alınarak; binada bulunan dairenin giriş çıkışlara kapatılmasına

t"rt "ıı"rı.ı, 
ilçe Emniyet Amirliği tarafından yapılmasına, karantinaya ahnan ailenin



mğdur edilmemesi için ihtiyaçlannın Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan
karşılanmasına,

6- Kaynarca Konak Mü.Edippaşa Cad.Orhan TUNÇAY Apt.No:22 İç kapı No:3 adresinde
ikamet eden Nagihan TIINÇAY ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgrnınrn kontrolü
açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 . ve 72 . Maddeleri kapsamında 0 1 /04/202 1

saat 17:00 itibari ile o9t04l2021 saat 17:00 tarihine kadar 9(dokuz) giin siire ile
karantina uygulamasına alınarak; binada bulunan dairenin giriş ç*ışlara kapatılmasın4
kontrollerinin İlçe Emniyet Amilliği tarafındaıı yapılmasın4 karantinaya ahnaıı ailenin
mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın sosyal vefa Destek Grubu tarafından

karşılanmasın4

7_ Kaynarca Hatipler Mah.Ferit SANER Cad.Ramazan ÇAIilR Apt.No:27 İç kapı No:l
adiesinde ikamit eden Ramazan ÇAKIR ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınrnrn

kontrolü açrsından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsammda

0|t04l202i saat l7:0O itibari ile 09t04l202| saat 17:00 tarihine kadar 9(dokuz) giıırı

siire ile karantina uygulamasına alınarak; binada bulıınan dairenin giriş çıkışlara
kapatılmasına, kontroilerinin ilçe Emniyet Amirliği tarafından yapılmasın4 karantinaya

alınan ailenin mağdur edilrnimesi için ihtiyaçlannn Sosyal Vefa Destek Grubu

tarafından karşılzırımasln4

1593 sayıh umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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