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ilEe xrrassrHHA KURUL KARARLARI

ilge Hrfzrssrhha Kur:ulu O4/LL/2O2O Qargamba giinU saat 14:00lda Abana Kaymakaml Tank

Bufra SEYHAN Bagkanh[rnda agalrda adr, soyadr, unvanr ve imzalart bulunan 0yelerin kattltmt ile

toplanrlarak a5afirdaki kararlar altndt.

GUNDEM :

ilgemizde Koronavirtis (COVID -19) ile ilgili ek tedbirleri gor05mek.

KARARLAR :

Koranavir0s (Covid19) salgrnrnrn toplum saf,hfr ve kamu di.]zeni agtstndan

olugturduf,u riski yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastah[rn

yayrfum hrzrnr kontrol altrnda tutma amactyla Saplrk Bakanhfir ve KoronavirUs Bilim

Kurulunun onerileri, Sayrn Cumhurba5kantmrzrn talimatlarr do[rultusunda birgok tedbir

karan ahnarak uygulamaya gegirilmiStir.

Bilindi[i ilzere Covidlg salgrnr t0m i.ilkelerde etkisini gostermeye devam etmekie ve

vaka sayrlarrnda ciddi artrglar yaganmaktadrr. 6zellikle Avrupa kttastnda salgtntn seyrinde

bir yiikselme gorUlmekte olup kigilerin toplu olarak bir araya gelmelerini dnlemeye y6nelik

birgok Avrupa 0lkesinde tedbir kararlarr ahnmakta ve kamuoyu ile paylagrlmaktadtr.

Ulkemizde de igerisinde bulundu$umuz kontrollU sosyal hayat ddneminin temel prensipleri olan

temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yanr srra salgtntn seyri ve olasr riskler goz 6n0nde

bulundurularak hayatrn her alanrna yonelik uyulmast gereken kurallar ve 6nlemler belirlenmektedir.

Bu gergevede 03.11.2020 tarihinde Sayrn Cumhurbagkanrmlztn baSkanltfirnda toplanan

Cumhurbagkanhfr Kabinesinde ahnan kararlar dofirultusunda ve il idaresi Kanunu'nun 1UC maddesi

ile Umumi Hrfztssthha Kanunu'nun 27 ve72'nci maddeleri kapsamtnda;

1. Saflrk Bakanh[r "Covid79 SolEn Ydnetimi ve Qalryma Rehberi" ile ilgili Hrfzrssrhha Kurul

kararlanmrzda belirlenen kural ve onlemler do$rultusunda y0riit0len denetim faaliyetlerinin

vatandaglarrmrzrn kalabahk 5ekilde bulunabildi$i pazaryeri, market, otogat toplu ulaEtm aracl,

cadde/sokak, park ve bahgeler, al6verig merkezleri gibi yerlerde yo[unlagmastntn sa$lanmasl, bu

dofrultuda 6,n0mtizdeki 10 gtinli.ik si.iregte konu bazh denetimlere af,rrltk verilmesine,

2. Aga[rdaki igyerlerinin en geg saat 22:00'de kapanmalartntn saflanmastna;
o Evlere paket servis ve gel-al geklindeki uygulamalar harig olmak iizere lokanta,

restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme igme yerleri (iCkili/iEkisiz aynmr olmakstzln),
o Kahvehane, krraathane ve gay ocaklarr,
o Berber, kuaf6r, g0zellik merkezi gibi igyerleri, ,
o Nikah/Dti[Unsalonlarr,
o Hah sahalar ve spor salonlarr,
o internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri ve bilardo salonlart,
o Yilzme havuzu, hamam, kaphca, sauna vb. yerler,

3. Vatanda5lanmrzrn bu siiregte kalabahk ortamlardan uzak durmalart, zorunlu haller
drgrnda hane halkr drgrndaki kigilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kagtnmalart

konularrnda bilgilendirici/bilinglendirici faaliyetlere aIrrhk verilmesine,

Yukarrda belirtilen esaslar do$rultusunda U.L1.2O2O Qargamba g0ntinden itibaren
gegerli olacak gekilde uygulanmasrna,
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ig bu kararrn ilgili kurum ve kurulu5lara gonderilmesine, karar gereiince giirevi bulunan

kurum ve kuruluSlar taraftndan uygulamantn takip edilmesine' altnan kararlara

uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gerefince idari para cezasl verilmesi

bagta olmak gzere aykrrrlf,rn durumuna g6re Kanunun ilgiti maddeleri gere[ince iglem yaptlmastna,

konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamrnda

gerekli adli iSlemlerin baSlatrlaca$t hususuna oy birli[i ile karar verildi'

UYT

Feridun YILDIZ

Belediye Bagkant V.

Uve

Berfin SENOL

TSM Bagkant

tarrft au[ra SEYHAN


