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İlgi : 1593 sayı lı  Umumi Hı fzıssıhha Kanunu 

Ceyhan ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihinde Kaymakam Dr. Bayram 
YILMAZ başkanlığında; Belediye Başkanı  Hülya ERDEM, Ilçe Sağlık Müdürü Hurrem 
CEBECI, Ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat KOÇER ilçe Tarım ve Orman Müdür V. Özer ER, 
Serbest Hekim Dr. Irfan GÖRGÜLÜ, Serbest Eczacı  Mustafa Serhat DORAK'ın katı lımı yla 
yaptığı  toplantısında, ilgi mevzuat ve genelge doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştı r. 

Içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, 
maske ve mesafe kurallarmın yanı  sıra tüm iş  kolları  ve yaşam alanları  için belirlenen tedbirlere 
uyulması  salgınla mücadelenin başarısı  açısından büyük önem arz etmektedir 

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı  tarafından İç iş leri Bakanlığına gönderilen 01.10.2020 tarih 
ve 1604 sayı lı  yazısında; 

"Dünyayı  tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 
Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlı k Bakanlığı 'nca ülkemizdeki ve Dünya'daki en güncel bilimsel 
gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne 
yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir 

Dünyada halen COVID-19 yaka artış ları  devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 
vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar yaka sayı ları  belirli bir düzeyde kontrol altına 
alınmış  olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış  aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
özellikle danılacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış  
gösterebilmesi beklenrnektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 
Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasmın zor olacağı  sivil toplum kuruluşları , 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatifierin geniş  katı lımlı  
toplantı larının yapı lmamasını  ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir." denilmektedir. 

Alınan tedbirlerin, salgının yayı lım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya 
taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığı  Iller Idaresi Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarih 16230 
sayılı  Koronavirüs Ek Tedbirler konulu Genelgesi doğrultusunda, Umunrıi Hıfzıssıhha Kanununun 
27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki tedbirlerin alınması  kararlaştırı lmıştı r. 

Bu Kapsamda; 

1)Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı  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 kooperatifier tarafindan düzenlenecek olan etkinliklerin 
ertelenmesine, 



Ceyhan ilçe llıfzıssıhha Kurulu 2020/10-1 nolu karar eki 1 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hı fzıssıhha Kanununu 82. maddesi ve 
Kabahatler Kanunu 32.maddesi gereğince idari para cezası  verilmesi başta olmak üzere aykırı lığın 
durumuna göre ilgili Kanunlar gereğince işlem yapı lmasına; konusu suç teşkil eden davranışlara 
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatı lması na, 

Oy birliği ile kararlar verilmiştir. 

D Bayram YILMAZ 
Kaymakam 

Htı  ya E DEM 
Belediye Başkanı  

Dr. Hurrem CEBECI 
Ilçe SMIı,k  Müdürü 

  

    

     

     

     

     

Murat 4>ÇE 	 1 	 Dr. Ir r GÖVG ILO 
Ilçe Milli jğit m Müdü ü 	Ilçe Tarım ve Orman 	V. 	 Sertest Hekim 

Mustafa Serhat DORAK 
Serbest Eczacı  


	00000001
	00000002

