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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 05/1012020 pazartesi giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet
Ali KARATEKELİ Başkaıılığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Bilindiği iizere Diinyada halen Covid-l9 salgını ve vaka artışlan devam etmekte olup
özellikle Avnıpa kıtasında salgının seyrinde bir yiikselme yaşandığı görülmektedir. Birçok
Avnıpa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir aıaya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara
gidilmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensip|eri olan temizlik, maske ve mesafe kurallanııln yanı sıra salgnrn seyri ve olası riskler
göz öniinde bulundtırularak hayatın her alanma yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler
belirlenmekıedir.

Bu doğTultuda Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen yazıda;

"Dünyayı lehdit etmeye devam eden COWD-lg pandemisine yönelik olorak; COWD-lg
Bitimset Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nca ülkemizdeki ve Dünya'daki en güncel
bilımsel gelışmeler ve deneyımler takıp edılmekte, bu kapsamda pandemının ülkemızdeki
konırolüne yönelik çalışmalar yürüıülmekte ıeknİk rehberler ve protokoller yayınlamakıa ve

güncellenmektedir.

Dünyada haten COWD-L9 vaka arlışları devam etmefuedir. Ülkemizde de Covid-I9
vakalarının devam elmekte olması, her ne kador vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol olana
alınmış olsa da önümüzdeki sonbohar ve kış aylarında lüm dünlada olduğu gibi ülkemizde de

özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu haslolıklarının görülme sıkhğrnın orlış
gösıefebilmesi beklenmekledir. Bu kapsamdo Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19
Bilinset Danışma Kurulu, Jiziksel mesafenin korunmasının 7or olacağı sivil ıoplum
kuruluşları, kamu kurumu niıeliğlndeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş
kanlımlı toplanulorının yapılmomasını ve ileri ıarihe erıelenmesini öıı erzıışlır. "denilmektedir.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgili yıızısı ve Koronaviriis Bilim Kıırulunun
tavsiye kararı doğultusunda, mevsimsel etkiler de göz öntinde bulundurularak, İçişleri
Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarih 16230 sayılı yazılan, İl İdaresi Kanununun ll/C maddesi ile
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıda belirtilen karar
alınmıştır.

1. İlimiz genelinde 02.10.2020 tarihinden itibaren 0l.|2.2020 tarihine kadar sivil
toplum kuruluşlan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve üst kuruluşlan, (Barolar,
Tabip Odalan, Mimar ve Miihendisler odalan vb.) birlikler ve kooperatifler (ZiraaI oda|an
vb.) tarafından dtDenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine,



Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksakhğa
meydan verilmemesine ve mağduriyete neden o|unmamasın4 alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssüha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve
konusu suç teşkil eden davranışlaıa ilişkin Tilrk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4

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