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İlçe Hıfzıssüha Komisyonu 06l04t2021 gtirıü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
renatsKEl_i BaşkanlığınJa toplanarak aşağıcla isimleri ve imzalan bulrınan üyelerden

teşekkül etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliğ ile alınmıştır,

l_ Kaynarca Giirpmar Mah.Gırgırlar Sok.No:30/l iç kapı No:l adresinde ikamet eden Ali
osman FEyzÜlLAH ve ailJsinin Coronavirils (Covid-l9) salgınınrn kontıolü aÇlsından

Umumi Hıfzıssüha Karıununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında 0610412021 sa€;t

17:00 itibari ile l4l04l202| saat 17:00 tarihine kadar 9(dokuz) giİİ siıİe ile kararıtina

uygulamasına aıınurak 
- 
tinunın giriş çıkşlara kapatilmasına, kontrollerinin ilçe

Jan,darmaKomutanlığltarafından-yapılmasın4karantinayaalmanaileninmağdur
.Jiır""...i için ihtiyalhnnın Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasına

z_ iuyn*.u u,rrnıan vut .ur*uı_ Sok.No:62l1 adresinde ikamet eden Zübeyde- -Ş;iiER 
* ailesinin coronurirtı, (Covid_l9) salgınının kontrolü açısından Umumi

t{rfzıssılüa Kanununun 27. ve 72. üaddeleri kapsamında 06l04t202| saat 17:00 itibari

i|e |41041202| saat 17:00 tarihine kadar 9(dokuz) giin siiİe ile karantina uygulamasına

almarak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasuıa, kontrollerinin ilçe Jandarma komutanlığı

;;fu; yupl'İ""', d-tinaya alınan ailenin mağdw edilmemesi için ihtiyaçlannın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindarı karşılanmasın4 , ., _ _ ı__ .,,.:t.^_ ,,   DI
3_ K;y;;." Yeşilova vun.ü".t", cad.No:ıO/ı adresinde ikamet eden Gülfen HARBI ve

ailesinin Coronavirüs iÖ",la-İSl salgınınrn kontrolü açısındarı Umumi^ Hıfzıssıhha

Kanununun zı. u. ji. ü"aoiı*i "kapsamında 061041202l saat 17:00 itibari ile

|410412021 saat 17:00 tarihine kadar ı(aonz) giın stiüre ile karantina uygulamasına

alınarak; binanın giriş çrĞıara tapatıırnarına, kontrollerinin ilçe Jandarma Komutanlığı

wafindan yaprıtnasr.ra, karaJ.]atio"y" uırnan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlarının

Sosyd Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasın4

4_ K;;;." Uzakkışla v"t.u_tı"şıu SokNo:79 adresinde ikamet eden Canan YILMAZ

ve ailesinin Co.onuri.tı"- ğuia_is) ,ıg,.n_ kontrolü açısından Umumi Hrfzıssıhha

Kanunrınun zı. u" iz)-uf/ıa"ıeri üpsum,ndu 0610412021 saat 17:00 itibari ile

|410412021 saat 17:00 tarihine kadar g(dokuz) giın siıre ile karantina uygulamasına

alınarak; binanın giriş çrk şı.." kapatılmasın. konirollerinin ilçe Jandarma Komutanlığ

tarafından yuprı.u.rnu, kur,*atinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlarının

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasın4

s-ruvnax.uGolceMah.GolceSok.No:30.adresindeikametedenYılmazARSLANve
ailesinin coronaviriis «Ğ"rio_ ı sl salgınının kontrolü açıslndan umumj 

^ 

Hıfzıssıhha

Kanununun zı. u" }i. üaoaeı"rii<apsamında 061041202l saat 17:00 itibari ile

|41041202| saal 17:00 tarihine kadar siaoruz) gtin siiıre ile karantina uygulamasına

alınarak; binanın giriş irt ir*" kapatılmasın4 kontrollerinin ilçe Jandarma.Komutanlığı

tarafından yuprlrn*rna t*antinar alınan ailenin rnağdur edilmemesi için ihtiyaçlarının

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasın4

6_ i;;;"" M"rte, ıuıaır.r"nni xaNvıı,üaz Cad.Ramazan AYDIN Apt.No:2l Iç kapı

No:2 adresinde iı.a_"i 
"d"n 

Yakup I(AYA ve ailesinin Coronavirüs (Covid_l9)

salgınrrun kontrolü uçrr.a_ Umurni Hıfzıssüha Kanunıınııİr 27 . ve 72. Maddeleri

t-up-ru.,nau 06104120r| saat 17:00 itibari ile I4l04l202| saat 17:00 tarihine kadar

9(dokuz)gtınsiıIeiı"-tu.*tinuuygulamasınaalınarak;binadabulunandaireningiriş



çıklşlara kapatılmasına, kontrollerinin İlçe Emniyet Amiıliği tarafından yapılmasına,
karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın Sosyal Vefa Destek
Grubu tarafından karşılanmasın4

7- Kaynarca Konak Mah.Savaş Cad.No:l0 İç kapı No:3 adresinde ikamet eden Selmaıı
KESKİN ve ailesinin Coronaviriis (Covid-l9) salgrının kontrolü açısından Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında 061041202l saat 17:00 itibari
ile 14104/202| saat 17:00 tarihine kadaı 9(dokuz) giin siire ile karantina uygulamasına
alınarak; binada bulunan dairenin giriş çıkışlara kapatılmasına, kontrollerinin İlçe
Emniyet lmirligı tarafindan yapılmasına, karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi
için ihtiyaçlannın Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan karşılanmasın4

8- Kaynarca Konak Mü.Özbay Cad.No:23 İç kapı No:2 adıesinde ikamet eden Yiiksel
CİHAN ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınının kontrolü açısından Umumi
Hıfzıssıhha Kanrınunun 27. ve 72, Maddeleri kapsamında 061041202| saat 17:00 itibari
i|e 141041202| saat 17:00 tarihine kadar 9(dokuz) giin siae ile karantina uygulamasına
almarak; binada bulunan dairenin giriş çıkışlaıa kapatılmasın4 kontrollerinin İlçe
Emniyet Amirliği tarafindarı yapılmasın4 karantinaya alınarı ailenin mağdur edilmemesi
için ihtiyaçlannın Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılııırmi§ına"

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