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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavinls

(Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek
için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27 . ve 72. madde|eri kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
1. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneıninde koronavinis salgınıyla
mücadelenin etkin olarak sürdurlllebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara
riayet edilmesi elzemdir. Bu çerçevede ilimize başka ilden işçi servisi ile gelen fabrika,
üretim hane, atölye vb. yerlerde çalışan işçilerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden kod alındıktan sonra iş yerlerine girişlerine müsaade edilmesine, HES kodu
kullanılmasına yönelik bilgilendirmenin yapılmasının sağlanmaslna,
2. Fabrika, atölye, üretim hane vb. işletmelere servis hizmeti veren şahıs, kooperatif ve
şirketlerin işçileri çalıştıkları yerlere taşımaları esnasında aynı serviste farklı fabrika vb.
yerlerde çalışan işçilerin taşlnmasına müsaade edilmemesine, 24.08.2020 tarih ve l3
sayılı İl Pandemi Kurul Kararının 10.maddesinde belirtilen "işçi servislerinde aynı
düzende kişilerin aynı servisi kullanarak, her zaman aynı koltuk numarasında seyahat
etmelerine yönelik çalışmaların ivedilikle yapılmasına, kolluk kuvvetlerinin
denetimlerinde gerektiği hallerde bu oturma düzeni listelerinin ibraz edilmesine"
kararının titizlikle uygulanmasına,
3. İl Pandemi Kurulunun 30.07.2020 tarihli ve l l No'lu kararında; İlimizde faaliyet
gösteren ve ilgili kanunlar kapsamında kurulmuş bulunan tarımsal amaçlı kooperatif ve
bölge birlikleri, tarıın kredi kooperatif ve bölge birlikleri ile üretici/yetiştirici
birliklerinin 7244 sayılı Kanunda belirtildiği gibi genel kurul toplantılarının 2 (iki) ay
süre ile mümkünse açık havada olmak kaydı ile Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetim ve
Çalışma Rehberi'nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerekli tüm tedbirlerin
alınarak yapılması yönünde karar alınmış olup bu kararın ilk toplantıda çoğunluğu
sağlayamayan ve genel kurulunu gerçekleştiremeyen kooperatifler ve üretici/yetiştirici
birlikleri olmasından dolayı bu sürenin 18.10.2020 tarihine kadar uzatılmasına,
Bu kapsamda; konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanln yukarıda
belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282, maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Oybirliği ile karar verildi.
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