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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 0710712020 salı giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isim-leri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile almmıştır.
Covid-l9 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve
salgınrn/bulaşmanın yayrlım hızınr kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir karan
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarınln yanr sıra her bir faaliyet
alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayn a}T l belirlenerek bu kural ve tedbirler
çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

İlgi Genelgeler ile kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu

tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken
önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak
denetlenmesi amacıyla gerekli kararlar ahnmıştı.
Hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra
her faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler gerekse
vatandaşlanmız tarafindan riayet edilmesi salgınla mücadele açısından büyfü önem
taşımaktadır.

Bu çerçevede ilgi Genelgelerde her bir işyeri/faaliyet alanl için alınması gereken
önlemler belirlenmiş olan; ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarıarı, şehir

içi ve şehirlerırası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe,

kahvehane, Iaraathane, kafeterya, krr bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek
lokalteri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve
elektronik oyun yerleri, berber/kuafbr/güzetlik merkezi, ahşveriş
merkezleri, partı/piknik atanlırı vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna,
kaptıca, spA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite
yerleri, lunapark ve tematik parkların;
1. Valilerimizin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerimizde 8 Temmuz
2020 Çarşamba günü Ek-l'de yer alan "Denetimlerde Göz Önünde

Bulundurulacak Hususlar" doğrultusunda denetimlerinin yapılmasına,
2. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce başta şehir içi ya da
şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaş ları mızrn toplu
olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde,
sokak ve benzeri yerlerde maske. fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş
diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılmasına,
3. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekAnın uzmanlık bilgisi göz
önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel
yönetimler, ilçe müdürtükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden

oluşacakşekilde belirlenmesine,

4. Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıyla,
Covid-l9 tedbirleri kapsamında denetimlerin üçüncü maddede belirtilen

denetim ekiplerince
gerçekleştirilmesine,

ve ilgili

kurumlarla koordinasyon içerisinde

Bu doğrultuda Kaymakamlığımızca;

Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel
kolluk birimleri, yerel yönetimler, toplum sağlığı merkezi, ilçe tanm ve onnan
müdtirlüğü, ilçe müftülüğü vb. kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek odaları)
koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanmasın4

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna
göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden
davranışIara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin tıaşlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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