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Çİn Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs
(Covid-19) sa|gınından ülkemizive vatandaş|mızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek
iÇin İ| Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
İstinaden toP|anmıŞ olup, mezkür kanunun 27. Ve 72, Maddeleri kapsamında aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
1. İlimiz genelinde Koronavirüs salgınıy|a mücadele sürecinde cenaze ve sünnet gibi
merasimlerde Yapılacak mevlitlerin sadece birinci derece yakın akrabaların
katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenmesine,
2. Vefat eden vatandaşların salalarında -mevtanın kimlik bilgisi dışında- defin günü,
defİn Yeri ve saati konusunda ayrıntı|ı bilgi verilmemesine, gerek Belediye
BaŞkanlıkları, gerekse Müftülüklerce ölümlerle i|gili anons ve duyuru
yapılmamasına,
3. İÇiŞ|eri Bakanlığının 18.10.2O2O tarih ve t7t74 sayılı Genelgeleri ile 7 gün 7 konu 7
denetim baŞlığı altında bahsedilen ve 25 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan
berber/kuaför/güzeIlik merkezlerive salonları denetimlerinin -ilimizde söz konusu
iŞletmelerin Pazar günleri kapalı olması sebebiyle- 23 Ekim Cuma günü yapılmasına,
23 Ekim 2020 Cuma günü yapılması planlanan AVM denetimlerinin ise 25 Ekim
2020 Pazar günü yapılmasına,
4. İÇiŞleri Bakanlığının 18.10.2O2O tarih ve L7t74 sayılı Genelgeleri ile havaların
soğumaYa baŞlamasıYla birlikte kapalı alan|arda yoğunlaşmaların artacağı
öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mek6nlarda

bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde
toPlanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık
uYulması gereken

her türlü duyuru vasıtasıyla
vatandaŞlarlmlza hatırlatılması İçin aşağıda belirti|en metnin beledİyelerin, il özel
idarelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden 3 saat ara ile
duyurulmasına,
"Kıym etli vota nd aş la n m 2;
Salgınlo mücadelede mıske, temizlik ve mesafe kurollarıno uyma konusundo
çok
dikkatli olmalıyız,
havalandırı|ması gerektiği hususlarının
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Sonbahora girdik, kıŞ yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun
arttığı
alanlarda fiziki mesofe kuralı noktasında daho dikkotli olmalıyız. Solgında hepimiz
birbirimize korşı sorumluyuz. inşallah birlikte başarocağız.''
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2020 tarihinden itibaren kapalı olan okul kantinlerinin Milli Eğitim
Bakanlığının 18.10.2O2O tarih ve 15021892 sayılı Genelgelerinde yer alan usuller

5. 13 Mart

doğrultusunda faaliyet|erine izin verilmesine,
Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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