İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
KARAR TARİHİ: 08/09/2020
KARAR SAYISI: 2020/61
Ağlı Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulu 08.09.2020 tarihinde saat 18.00’da Ağlı Kaymakam V.
Ökkeş Safa TÜRKOĞLU başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul
üyelerinin katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
Ġlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili ek tedbirleri görüşmek.
KARARLAR:
Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Ġçerisinde bulunduğumuz
kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve
mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve
etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır. Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı
olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve
toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın
başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, halk sağlığını
korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, Ġl Ġdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;
1. Ġlçe genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde,
sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.)
vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğunun devamına,
2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma
yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi
toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesinin devamına,
3. Turizm işletme belgesi olanlar da dahil restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence
yerlerinde ve otel vb. konaklama tesislerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt
dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. Mülki idare amirlerinin
koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri almasına,
4. Ġnsanların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe,
restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık
Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile Ġçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen
kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde
etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin ilgili Kaymakamlığımızca alınmasına,
5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel
kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlığımızca
gerekli hassasiyetin gösterilmesine, karar verilmiştir.
Ġş bu kararların tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, bu ve bundan önceki alınan maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile
karar verildi.

