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iı,CB rrırzıs SIHH A KOMİSYON KARARI
İlçe Hıfzssıhha Komisyonu 07107 12020 *,lı giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARAİEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazrlr olan kararlar oybirliği ile alınmışhr.
İçerisinde bulundugumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salglnla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kura|lannrn yanı sıra her bir faaliyet
uı-ıiş ı,oı..için alınması gereken önlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler
çerçevesinde faaliyetlerin sürdiirülmesi sağlanmaktadır.

-

-

-

Öte yandan son zaman|arda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere
pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin
askerlik
ierçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta
ve
}tıtiı.ıtıie.l oı.uk tir... bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımıZın sağlığını
tllkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır,
Buçerçevedeaskeruğurlamatörenlerinirı/eğlencelerininoluşturabileceğiriski
önlemek adına;

Kontrolsüz kalabalıklann oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallanna
aykınhk teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya_ da kapalı yerlerde eğlenceler
müsaade
dllzenlenmesi, araç konvoyu oİrışturulm^,, toplu uğurlama vb,) hiçbir şekilde
1.

edilınemesine,
2. Otogar,

gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik
ytıktımlüstııİtın bİrinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin
verilmesi, bunun dışında akraba, tanld*, arkadaş vb. kaıldığı toplu uğurlamalara
kesinlikle müsaade edilmemesine.

3.Askerlikyükümlülerinden,askerlikşubelerindensevkişlemleri(sülüs

belgesiverilirken)yapılırkenbirliğineteslimolacağıdönemikapsayacakşekildebaşta

fiziii

mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini

ihlal

edecek

uğurlama./töreıı/eğlence/konvoygibiaktivitelerdebulunmayacaklannadairbirömeği
ekte sunulan taahhütname alınmasına"

bir
4. Askerlik şubelerince, askerlik yi.ıkiimlüsiinden ahnan taahhütnamenin
ömeğinin ilgili ValiliVKaymakamlıklara bildirilmesine,
5. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yiinetilebilmesi
ValiliVKaymakamhklarca, pandemi kurallanna aykın şekilde asker

amacıyla,

ugurlaması,eğlencesi,töreniveyakonvoyuyapm.§ınedeniylehakkındaidariyadaadli
işim tesis edllen askerlik ytikümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin
teslim olacağı) bildirilmesine,

Belirtilen srnırlamalara uymayan vatandaşlara umumi Hıfzıssıhha kanununun

282ncimaddesigereğinceidariparacezasıverilmesine,aykırılığındurumuna
eden
gO"" X"rr,roro lğill İaadeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil
İur."nrşı"., ilişün Türk Cez. i"nro,rooo 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılınasına;

1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy

birliği ile karar verilmiştir.
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