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KARAR

ilimiz Hrfzrssrhha Meclisi 02.10.2020 tarihinde saat 10.00'da Vali Gokmen qiqEK
Bagkanlrfirnda a;a[rda isimleri ve rmzalan bulunan tiyelerin igtiraki ile toplanarak a;afrdaki

karar ahnmtgtrr.

Koranaviriis salgrnrrun toplum saflrlr ve kamu dtizeni aErstndan oluqturdulu riski
yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahlrn yayrhm hrzrm kontrol

altrnda tutma amacryla Salhk Bakanhlr ve Koronavirtis Bilim Kurulunun onerileri, Sayrn

Cumhurbaskarumrzrn talimatlarr do!rultusunda birEok tedbir karart ahnarak uygulamaya

geEirilmi;tir.

Bilindigi izere Di.inyada halen Covid-19 salgrnt ve vaka artrglarr devam etmekte olup
ozellikle Avrupa krtasrnda salgmrn seyrinde bir yiikselme yaqandrlr goriilmektedir. BirEok
Avrupa tilkesinde kiqilerin toplu olarak bir araya gelmelerine ydnelik yeni krsrtlamalara

gidilmektedir.

Ulkemizde de iEerisinde bulundulumuz kontrollti sosyal hayat doneminin temel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallanntn yanl sra salgtrun seyri ve olasr riskler
goz 6ni.inde bulundurularak hayatrn her alanrna yonelik uyulmast gereken kurallar ve onlemler
belirlenmektedir.

Bu dolrultuda Salhk Bakanhlr tarafindan igigleri Bakanhlrna hitaben gonderilen

01.10.2020 tarih ve 13588366i149/1604 sayrh yazrda;

"D[inyayt tehdit etmeye devam eden COVID-L9 pandemisine ydnelik olarak; COVID-
19 Bilimsel Dant;ma Kurulu ve Sa{ltk Bakanhfu'nca iilkemizdeki ve Diinya'daki en giincel

bilimset geli;meler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin iilkemizdeki
kontrolline yi)nelik Ealrymalar yiiriltiilmekte teknik rehberler ve protokoller yaymlamakta ve

giincellenmektedir.

Diinyada halen COVID-19 vaka artrylart devam etmekredir. Ulkemizde de Covid-L9

vakalannm devam etmekte olmasr, her ne kadar vaka sayilan belirli bir diizeyde kontrol
altma almmt; olsa da dniimilzdeki sonbahar ve h; aylannda tiim diinyada oldufiu gibi
iilkemizde de rizellikle damlactk yolu ile bula;an solunum yolu hastaltklarmm gdriilme
stkh{mm artry gdsterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanl$rmtz biinyesinde
olu;turulan COVID-L? Bilimsel Daru;ma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasmtn zor
olacafi sivil toplum kurulu;lart, kamu kurumu niteli{indeki meslek kurulu;lart, birlikler veya

kooperatiflerin geni; kanltmh toplantilannm yapilmamaslnr ve ileri tarihe ertelenmesini
dnermi;tir."

denilmektedir.

Bu gergevede, Salhk Bakanhfrnrn ilgi ya^$ ve Koronaviriis Bilim Kurulunun tavsiye
karan dofrultusunda, mevsimsel etkiler de gdz oniinde bulundurularak, 02.10.2020
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tarihinden itibaren ALI2,2A20 tarihine kadar sivil toplum kuruluglan, kamu kurumu
nitelilindeki meslek kuruluglan ve tist kuruluqlan, birlikler ve kooperatifler tarafindan
diizenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi gerektiSi delerlendirilmiqtir.

Alman karantina kurallanna uymayanlara Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
gerekli iqlemler baglahlacakfrr.

Gergele aykrn, eksik, yantlhcr beyanlara/bildirimlere iliqkin olarak, bu ttir eylemler
igerisinde bulunanlar hakkrnda Tiirk Ceza Kanununun 206 nq maddesi kapsamrnda gerekli
adli iqlemlerin baglatrlacaktrr.

Ahnan kararlara uymayan vatandaqlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282 inci
maddesi gerelince idari para cezasr verilecektir.

Bu kararlar tavsiye niteli$nde olmak kaydr
edilmesi gerektiline;

Oy birligi ile karar verilmigtir.
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