
KARARNO :05
KARAR TARİHL: 03 l02 1202|

ir,cE HIFZISSIHHA KOMİSYON KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 03/0212021 çarşamba giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isiırıleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştr.

Koıonavirüs (Covidl9) salgınınrn toplum sağlığı ve kamu diiaeni açısmdan
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığn
yayılım iırzınr kontrol altnda tutrna amacıyla Sağhk Bakanhğr ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanrmıan talimatlan do$ultusunda birçok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamrnda 0|.02.202l tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımızm başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığr Kabinesinde alnan
kararlar doğrultusunda yiiz ytlze örgiin eğtime kademeli olarak başlanması kararlaşhnlmış
olup bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının 03.02.202| tarih 1969 sayılı yazılan ile Umumi
Hıfzssüha Kanununun 27 ye72 nci maddeleri uyannca aşağdaki kararlar alınmıştr.

l.Milli Eğitim Bakanlığınca örgiln eğitim yapm.ısı uygun görülen eğitim kurumlanrun
öğrenci/öğretmeı/çalışanlarınıı durumlannı eğitim kurumlannca verilecek kurum adresi ile

çalışma/ders proglamnı ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, giizergah ve ilgili
saatlerle sınırh olacak şekilde sokağa çıkma krsıtlamasından muaf tutulmalarına

2.Yüarıdaki madde kapsamrnda kalan eğitim kurumlannrn
öğrenci./ögretmeıı/çahşanlanndan 65 yaş ve iizeri ile 20 yaş alh kalanlınn getirilen şehir içi
toplu ulaşrm araçlarınr (otobüs, minibiis, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf
tutulmalanna

Diğer yandan
İçişleri Bakanlığ ının 03.02.202| tarih 1968 say ı yazıları gereği 14 Şubat nedeniyle

talepte yaşanacak yoğunluk da göz öniinde bulıındurularak;
3. Çiçek satlşı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısrtlamasınrn uygulandığı, 12 Şubat

Cuma giinü 20.00-24.00 saatleri aıasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi Pazar
günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasrnda müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri
aıasında evlere servis şeklinde hizmet sunmalanna

Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmaması, alrnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssüha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanunrınun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasrna;

i593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir

KOMiSYON BAŞKANI
MehmetAli KARATEKELİ

Kaymakam
(imza)



IIYE
Murat I(EFLİ

Belediye Başkanı
(|nz^)

tryr
Necati Kuru

serbest Eczacı
(imza)

tIyE
Dr. Burak Samet ÇAKJR

İlçe Saghk Müdilr V.
(imza)

tryE
Mete Oğuzhan KARAPINAR

Tanm ve Orman Bak.
ilçe Müdİ.İrü

(imzz)

#},,,6*';|ji|,^*,,
^aJnarca TsM Heı<i-l

d;,'§,7"İ;"


