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İlçe Hıfzıssüha Komisyonu 0110712020 çaışarrıba gi.inü Kaynarca Kaymakamı
Mehnıet Ali KARATEKELİ Başkanlığmda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan
üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Tiim Diinya'da etkisi görülen Covid-l9 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatlan doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.

İçerisinde bulrınduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanı sıra her bir faaliyet
alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayn ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler
çerçevesinde faaliyetlerin siirdiirülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyannca kişiler ya da
kuruluşlar tarafindan yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek
yardım toplama faaliyetlerinde de Covid-l9 salgınına yönelik tedbirlere uyulması
büyİik önem taşımaktadır.

Yardım toplama faaliyetinin Kaymakamlığımızca başvuruları
değerlendirilirken, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun "Başvurunun
incelenmesi ve izin" başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan "İzin vermeye yetkili
makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yardım loplama faaliyeıine
girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararıncı
uygunluğu, yardım toplama faaliyelinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve
gerekli görülen diğer konular izerinde inceleme yapılıı " hükmü doğrultusunda;

1. Zorunlu olmayan sosyal hareketIiliğin azaltılması ve Covid-l9
salgınının bulaşıcılığırun kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya
arazilerin dolaşılarak ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş
zirai üriin toplanması vb.) istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve
ınesafe kuralına aykırılık oluşturup oluşturmayacağı,

2. Geniş halk kitlelerinin toplanrnasına ve kontrolsüz kalabalıkların
oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadın, kermes gibi sosyal aktivitelerin
Covid-19 salgınrnın yayılına riskini artınp artırmayacağı,

yöniinden değerlendirilmesi,
Öte yandan, 2860 sayılı Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan

kamu yaranna çalışan demek, kurum veya vakrflar tarafından gerçekleştirilecek yardım
toplama faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kurallan olmak iizere Sağlık
Bakan-lığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen
ilave önlem ve kurallara uyulması,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karara bağlanmıştır.
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