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İlgi:  

 

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 

b) İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve E.16230 sayılı yazısı,  
c) Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı 

 

 

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.10.2020 tarihinde, Kurul Başkanı Murgul Kaymakamı Kemal BALABAN 

Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede ciddi can 

kayıplarına sebep olmuş ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak 

ilan edilmiştir. 

 

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak 

sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri 

doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 

kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri ile 

ilgi (a) genelge  kapsamında ilçemizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İlçe Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine 

istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bir çok tedbir alınmıştır. 

 

Bilindiği üzere Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa 

kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak 

bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidilmektedir. 
 
 

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, 

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her 

alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. 
 
 

Bu çerçevede; 
 

1. Sağlık Bakanlığının ilgi (c) yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, 

mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 

tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst 

kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel kurul 

toplantılarının ertelenmesine, 



 

Alınan bu kararların ilçemiz genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl 

İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat 

hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için ilçemizdeki ilgili kurum 

ve kuruluşlara dağıtımının yapılmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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