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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
İlgi : 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
İlgi : İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgesi.
İlgi : İçişleri Bakanlığının 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgesi.
Ceyhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 30.11.2020 tarihinde Kaymakam Dr. Bayram YILMAZ
başkanlığında, Belediye Başkanı Hülya ERDEM, İlçe Sağlık Müdürü Hurrem CEBECİ, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Murat KOÇER İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Özer ER, Serbest Hekim Dr. İrfan
GÖRGÜLÜ, Serbest Eczacı Mustafa Serhat DORAK'ın katılımıyla yaptığı toplantısında, ilgi
mevzuat ve Genelge doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.
İçerisinde 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.
Gelinen aşamada son dönemde koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle
Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü ifade
edilerek,
Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya
taşınabilmesi amacıyla; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.
ve 72. maddeleri uyarınca ilçemizde ek tedbirler alınmıştır;
Bu Kapsamda;
1.17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256
sayılı Kanunla, Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki
veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç
defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığınca da 24.11.2020 tarihli
onay ile derneklerin genel kurul toplantıları 2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiş olup,
ilçemizde aynı kararın uygulanmasına,
2.Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda, daha önceden
01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler (barolar ile meslek
odaları dahil) tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021
tarihine kadar ertelenmesine,

Ceyhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 2020/11-6 Nolu Karar Eki 1
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve
Kabahatler Kanunu 32.maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre ilgili Kanunlar gereğince işlem yapılmasına; konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile kararlar verilmiştir.
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