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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  22.10.2020 

KARAR NO  :  10-5 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  
                                               
   

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 22.10.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında toplandı.   

 

         Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup 

özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde 

kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.   

         Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 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 

ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. 

             Bu kapsamda;  

1- Büyükkabaca Belediyesi kahvehane ve kıraathanelerde masa ve sandalyelerin 

kaldırılmasına, 

2- Kafe,kafeterya,internet kafe,çay ocağı,çay bahçesi vb. işletmelerde müşterilerin 

işletme içinde  ve dışında oturmaları,müşterilere hizmet sunumunun ikinci bir 

karara kadar yasaklanmasına, 

3- Pastaneler,fırınlar,unlu mamül satışı yapan vb.yerler satışlarına devam edecek fakat 

müşteriler işletme içinde  ve dışında oturmayacak,işletmelerde müşterilere hizmet 

sunumu yapılmayacak, 

4- Kahvehane ve kıraathanelerin diğer dükkan vb. işletmelere içecek satışı 

yapabilmesine,                                    

         Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden 

olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 
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                                       İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

           Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine , 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 22/10/2020  

 

 

 
                      

 

 

 

İmzalı 

Başkan 

İmzalı 

Üye 

 

 

 

İmzalı 

Üye 

            Alay YAZICI             Kadir HEYBELİ  Hünkar ÖZSOY 

              Kaymakam            Belediye Başkanı  

                

Başhekim  

 

 

   

İmzalı 

Üye 

 

 İmzalı 

Üye 

Ali BAYINDIR 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

Serbest Eczacı 


