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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  30.06.2020 

KARAR NO  :  06-26 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  

                                      (Ortak Kullanım Alanları) 
 
                          

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 30.06.2020 tarihinde saat 14.00’te Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında toplandı.        

           Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının ülkemizde 

kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek 

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve 

uygulamaya geçirilmiştir.  

            İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin 

genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş 

kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde 

faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

 

            Bu kapsamda: 

 

            Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün 

(Covid19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve 

konser salonu” gibi kültürsanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması 

kararlaştırılmıştı. 

 

           Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 

“Covid19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması 

Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 

23/06/2020 tarihli ve 432597 sayılı Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı 

ile “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri’nin” 1 Temmuz 2020 tarihinden 

itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine,  

 

           Camilerde Ortak kullanım alanlarının asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve 

tuvaletlerin kapalı tutulması kararlaştırılmıştı,  

 

          Camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, AVM, lokanta vb mekanlarda 

bulunan benzer yerler için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberinde belirtilen kriterlere uyulmak kaydıyla 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren 

kullanıma açılmasına, 
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          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. 30/06/2020 
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İmzalı 
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            Alay YAZICI Kadir HEYBELİ  Hünkar ÖZSOY 

Kaymakam             Belediye Başkanı 

                

Başhekim 
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Ali BAYINDIR 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

Serbest Eczacı 


