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KARAR TARİHİ: 05i06/2020
iı_,cn Hır, ZISSIHHA KOM is YoN KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 0510612020 cuma günü Kaynarca Kaynıakaml i\4chmet
Ali KARATEKEıİ ıaşkanııgında ıoplanarak aşÇıda isimleri ve iıı,ızaları bulunan üyelcrden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kaıarlar oy,birliği ile alınmıştır,
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip koronavirüs- (covid_ 19) salgınının halk sağlığ açısından oluşturduğu riski
yönet;biımeİ adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası temasl azaltmak, sosyal izolas,vonu
ve_ iizeri ile kronik rahatsızlıklan
,agİuı1at amacıyla İçişİeri
'ile Bakanlığı benelgesi ile 65.yaş sokağa
gençlerimizin
çıkmaları kısıtlanmıştır.
20 yaş vc altı
otin vatandaşlan mız
gelişmeler
doğrultusunda Sayın
Koronaviıüs ile mücadeledi kaydedilen olumlu
Cumıı*baka.mızın başkanlığın öa 28.05.2020 tarihinde toplanan Cunıhurbaşkanlığı
KabinesinJe alınan karaı netIcesin<le ilgi (c) Genelgcmiz ilcl8_20 1,aş arulığındaki
gençIerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Laldırılmıştır,
Bu kapsamdaı
ı)ıçişleri Bakanıığ genelgesi ile 8l ilimizde sokağa çıkmaları kısıılarıan 65 yaş ve üzcri ile
koni1 rahatsızııilan oıan vaandaşlanmız ve ihüyaç duyulan hallerde rı",fakaıçilerinin
iı.os.zozo pızar günü ı4.00_20.00 saatleri arasında, yiirüme mesai,esiylc sınırlı <_ılmak.
sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilı-ırelerine. . .
Z)İçlşleri Bakanhğı genelgesi ile 0-18 yaş ara|ığındaki çocuklarımız ve geıçleriııizin
ıb.bo.zozo çarşaınta günü ve 12.06.2020 Cuma günü!4.00_20.00 sıatlcri arasında
ytltı." ..*r".iyıe sınıJ olmak, mesafb kurahna riayet etmek,e nıaske talgnak kal,dıyla
dışan çıkabilrnelerine karar verilmişıir.
İ)'İı İa.r"*i Kanununun ıllC maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 12 nci
maddeıeri uyannca yukanda beliııileı,ı çerçevede gerekli kararların alınmasına.sıırırlama
kapsamındaki vatandişlanmızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saaı aralığı dışında lçişleri
Bakanlığ genelgesi kapsamında 8l ilimizde 65 yaş r,e üzeri ile kronik rahaısızlığı olan
vatandğaİmrz i e 31.1'2.2002 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarınıızın gcçici olarak
sokaga çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gcrekli lcdbirleriıı
aıın,İası ,. denetim]eıin yajıhasına.belirtilen sınırlamalara uymay-an vatandaşlaıa Unıunıi
Hıfzıssıhha kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cczası vcrilınesi. aykırıllğın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına. konusu suç teşkil cden
daıraıuşlari ilişkin Türk Ccza Kanununun l95 inci maddesi kapsanıında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına,
|593 sayı|ı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar
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