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iler xlrasslHHA KURUL KARARLARI

ilge Hrfzrssrhha Kurulu o2lt}lz}z} Cuma giinti saat 11:00'da Abana Kaymakamt Tarrk Bu[ra

SEYHAN Ba5kanlrfirnda agaf,rda adt, soyadt, unvanl ve imzalart bulunan uyelerin katr]rmt ile

toplanrlarak agalrdaki kararlar ahndr.

GIJNDEM :

ilgemizde Koronavirgs ICOV|D -19) ile ilgili tedbirleri goriigmek.

K'ARARLAR :

Koranavirtis salgrnrnrn toplum saflrfr ve kamu dtizeni agtstndan olugturdu[u riski y<inetme,

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastah[rn yayrlrm hlztnr kontrol a]ttnda tutma

amacryla Safhk Bakanhfir ve Koronavirtis Bilim Kurulunun onerileri, Saytn Cumhurbagkantmtztn

talimatlarr doprultusunda birgok tedbir karan ahnarak uygulamaya gegirilmiStir.

Bilindigi iizere Diinyada halen Covid-19 salgrnr ve vaka artlglarl devam etmekte olup 6zellikle

Avrupa ktaslnda salgrnln seyrinde bir yiikselme yagandrfr goriilmektedir' Birgok Avrupa ii]kesinde

ki5irerin topru orarak bir araya germererine y6nerik yeni krsrtramalara gidilmektedir.

Ulkemizde de igerisinde bulundu[umuz kontrolli.i sosyal hayat d<ineminin temel prensipleri

olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yanr srra salgtntn seyri ve olast riskler goz ontinde

bulundurularak hayatrn her alanrna y<inelik uyulmast gereken kurallar ve 6nlemler belirlenmektedir'

Bu dofirultuda Sa$hk Bakanh[tnca;
,,Dgnyayr tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine y6nelik olarak; COVID-1g

Bilimsel Danrgma Kurulu ve Sagrk Bakanh[/nca 0lkemizdeki ve Diinya'daki en g0ncel bilimsel

geligmeler vedeneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin iilkemizdeki kontrol0ne yonelik

gatrjmatar ytirgtiilmekte teknik rehberler ve protokoller yayrnlamakta ve gUncellenmektedir'

ounyaaa halen coVtD-1g vaka artrSlarr devam etmektedir. ulkemizde de covid-19 vakalanntn

devam etmekte olmasr, her ne kadar vaka sayrlarr belirli bir di.izeyde kontrol alttna altnmrg olsa da

oniimiizdeki sonbahar ve krg aylarrnda ttim d0nyada oldufu gibi iilkemizde de 6zellikle damlacrk yolu

ile bulagan solunum yolu hastahklarrnrn g6rtilme srkh[rnrn artrg g6sterebilmesi beklenmektedir. Bu

kapsamia Bakanhf,rmiz bunyesinde olugturulan covtD-19 Bilimsel Danr5ma Kurulu, fiziksel mesafenin

korunmasrntn zor olacaf,r sivil toplum kuruluglart, kamu kurumu nitelif,indeki meslek kurulu5larl,

birlikler veya kooperatiflerin genig katrhmh toplanttlartntn yaptlmamaslnl ve ileri tarihe ertelenmesini

iinermigtir." denilmektedir.
Bu gergevede;

1- Sa[1k Bakanhprnrn ilgi yazlst ve KoronavirUs Bilim Kurulunun tavsiye karart

do$rultusunda, mevsimsel etkiler de 96z 6niinde bulundurularak, O2.!:O.2O2O tarihinden

itibaren O1,.L2.2O2O tarihine kadar sivil toplum kuruluSlart, kamu kurumu nitelipindeki

meslek kuruluglarr ve Ust kurulu5lan, birlikler ve kooperatifler (belirtilen bu

kurum/kuruluglann genel kurullan da d6hil) tarafrndan dtizenlenecek olan etkinliklerin

ertelenmesine;

ig bu kararlaln ilgili kurum ve kuruluglara 96nderilmesine, karar gereiince gii.revi

bulunan kurum ve kurutugtar tarafrndan uygulamantn takip edilmesine, altnan kararlara

uymayan kigilere, kurum ve kurulu5lara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gere[ince

idari para cezasr verilmesi bagta olmak iizere aykrrrh$rn durumuna g6re Kanunun ilgili maddeleri

gerefiince iglem yaprlmaslna, konusu sug tegkil eden davrantglara iligkin Ttirk Ceza Kanunu'nun

oy birliii ile karar verildi.adli iglemlerin ba5latrlacait
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