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ILAE HIFZISSIHHA KOMISYON KARARI
ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 12l04l\02l giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEK-ELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazılı oları kararlar oybirliği ile alınmıştır.

l- Kaynarca Topçu Mü.Dağağzı Sok.No:88/1 adresinde ikamet eden Göksel VAROL ve
ailesinin Coronaviriis (Covid-l9) salgııunrn kontrolü açısından Umumi Hıfzıssı}üa
Kanunrınm 27. ve 72. Maddeleri kapsamında l2l04l202| saat 16:00 itibari ile
19/041202l, saat 16:00 tarihine kadar 8(sekiz) gtln siire ile karantina uygulamasına
alınarak; binanın giriş çıkrşlara kapatılmasn4 kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanhğı
tarafından yapılmasın4 kararıtinaya alman ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın
Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan karşılanmasına,

2- Kaynarca Topçu Mah.Dağ Yeniköy Sok.No:l adresinde ikamet eden Cemal ÖZDEMİR
ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınının kontrolü açrsından Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında l2l04l202l saat 16:00 itibari ile
19104/2021 saat 16:00 tarihine kadar 8(sekiz) giın sİire ile karantina uygulamasrna
ahnarak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasına kontrollerinin ilçe Jandarma komutanlığ
tarafından yapılmasın4 karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlarının
Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından kaışılanmasına,

3- Kaynarca Yeşilova Mah.Merkez Sok.No:72 adresinde ikamet eden Murat
yAKijpoĞLU ve ailesiniı Coronavirüs (Covid-l9) salgınının kontrolü açısından
Umumi Hıfzıssıhha Kanunıınun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında |210412021 sa€;t

16:00 itibaıi ıle l9l04l202| saat 16:00 tarihine kadar 8(sekiz) giln silre ile karantina

uygulamasına almarak; binarun giriş çıkışlara kapatılmasın4 kontrollerinin llçe
Jandarma Kornutanlığı tarafından yapllmasın4 karantinaya ahnan ailenin mağdur

edilmemesi için ihtiyaçlannın Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılarımasın4
4_ Kaynarca Arifağa Mah.Tepe Sok.No:89/l adresinde ikamet eden Katibe ERoL ve

ailesinin Coronavirüs (Covid_l9) salgmrrun kontrolü açısmdan Umumi Hıfzıssıhha
Kanunrınrın 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında l2l04l2021 saat 16:00 itibari ile
1gl04l2o2l saat 16:00 tarihine kadar 8(sekiz) giın siire ile karantina uygulamasına
ahnarak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasma, kontrollerinin İlçe Jandarma komutanlığı
tarafindan yapllmasın4 karaııtinaya alınan ailenin magdur edilmemesi için ihtiyaçlannın
Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasın4

5_ Kaynarca Büyfüyanık Mah.Yeni sok.No:ı+ı adresinde ikamet eden Fikrettin TÜRK ve

ailesinin Coronaviriis (Covid-l9) salgınrnrn kontrolü açısından Uınumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında l2l04n02| saat 16:00 itibari ile
19l04l2o21 saat 16:00 tarihine kadar 8(sekiz) gtıırı siire ile karantina uygulamasına
alınarak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasın4 kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığ
tarafından yapılmasına, karantinaya alman ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannn
Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasın4



1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile kaı.ar verilmiştir.
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6- Kaynaıca Sabırlı Mü.Emirter Cad.No:36 adresinde ikamet eden Giilklz
ARSLANTIjRK ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınının kontrolü açrsından
Umumi Hıfzıssıhha Kanırnunun 27. ye 72. Maddeleri kapsamrnda 12l04l2(j21 saat
16:00 itibari ile l9/04l202l saat 16:00 tarilıine kadar 8(sek2) giin si.ıre ile karantina
uygulamasına alınarak; binaıun giriş ç*ışlara kapatılmasın4 kontrollerinin İlçe
Jandarma komutan_lığı tarafından yapılmasın4 karantinaya alınaıı ailenin mağdur
edilmemesi için ihtiyaçlannın sosyal vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasm4

7- Kaynarca Sabırh Mah.Çubuklu Sok.No:8 adresinde ikamet eden Burcu AKCAN ve
ailesinin coronavirüs (covid-l9) salgınının kontrolü açısrndan umumi Hıfzıssüha
Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamrnda l2lo4t202l saat 16:00 itibari ile
191041202| saat 16:00 tarihine kadar 8(sekiz) giin siire ile karantina uygulamasına
alınarak; binanın giriş çıkrşlara kapaülmasın4 kontrollerinin İlçe Jandarma komutanlığı
tarafından yapılmasın4 karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın
Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan karşılanmasın4

8- Kaynarca Küçi.ikkışla Mah.Merkez Cad.No:39 adresinde ikamet eden Hawa Gi,il
OZDER ve ailesinin Coronavirüs (Covid-l9) salgınının kontro|ü açısından Umumi
Hıfzıssılüa Kanununun 27. ıe 72. Maddeleri kapsamında |2l04/2O2| saat 16:00 itibari
ile 19l04l202l Saat 16:00 tarihine kadar 8(sekiz) gtin siiıe ile karaııtina uygularrıasına
alınarak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasına, kontrollerinin İlçe Jandarma komutanlığı
tarafindan yapılmasın4 karantinaya alnan ailenin mağduı edilmemesi için ihtiyaçlannın
Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan kaşılanmasın4


