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ve imzaları bulunan üyelerden
isirnleri
aşağıda
Aıi KARATEKELi Başkanlıgında toplanarak
teşekkül etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile alınmştır.
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Biıindiği iizere Dtinyada halen covid-l9 salgını ve vaka artışlan devam etmekb olup
özellikli Avnıpa kıtasında salgmın seyrinde bir yiikselme yaşandığı görülmektedir. Birçok
Avnıpa ülkesinde kişilerin toplu olaıak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara
gidilmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının y.ııır sıra salgının seyri ve olasr riskler
gereken kurallar ve önlemler
İtı, ontınd" bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması
belirlenmektedir.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından içişleri Bakanlığına hitaben gönderilerı_y_azıda;
,,Dünyoyı ıeidıı ameyi devam eien CowD-Lg pandemİsine yEnelİk olarok; cowD,lg
Dünya,daki en güncel
Biııisü Danışma Kirulu ve Sağlık Bakanlıp,nca ütkemizdeki vepondeminın
ülkemızdeki
bilınsel gelğnekr ve deneyimle} rakıp edıtmekle, bu kapsamda
ve
yayınlamakıa
proıokoller
ve
konırolüie yanetİk çalışmaiar !üfiiıülmekte teknik rehberler
güncellenmekledir.

Dünyoda halen C'VID_I9 vaka arlışlaıı devam elmektedİn Ülkemizde de Covİd_I9
vakalarının deva eımefue olması, her ne kadar vaka solııları belırlı bır düzelde konırol auına
de
alınmış olso da Enümizdekı sonbahar ve kış aylarında tim dünyada olduğu gıbi ülkemızde
sıklığınıa_arış
görülme
yolu
hastalıklarının
ö«lliie damtacık yolu ile bulaşan solunum
gisıerebilmesı bektinmektedın Bu kapsamda Bakankğıııuz bünyesınde oluşturulan c.owD,l9
'ıııinseı Danışma Kurulu, fiziksei mesafenin korunmasının 7or olacağı sivil ıoplum
İuruluştan, kamu kurumu nİİııgindekı mesıek kuruluşları, birtikler veyo kooperaıifierin geniş
katıtıİı ıoptantılarının yapılmaİasını ve ileri tarihe erlelenmesini öıermişlİı. "denilmektedir.

ve koronavirüs Bilim kurulunun
sağlık Bakanlığının ilgili yazısl
Bu çerçevede,
'de.
'
göz öniinde bulundurularak, İçişleri
tavsiye karan dog-lt*riraa mevsiıisel etkiler
yazılan,
İl
İdaresi Karıununun 1l/C maddesi ile
Bakanlığı, iln o2.1o.2o20 tarih 16230 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanrınunun 27 ve 72 nci maddeleri uy.ınnca aşğıda belirtilen karar
alınmıştır.
genelinde 02.|0.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil
toplum kuruluşlan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve üst kuruluşlan, (Barolar,
rauip oaaıan, Mimar ve Mühendisler odalan vb.) birlikler ve kooperatifler (ziraat odalan
vb.) tarafindan di.Denlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine,

ı. iıimiz

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasın4 alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiiık Ceza Kanununun l95. maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy

birliği ile karar verilmiştir.
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