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ANTALYA
iı uvıuıvi HIFZIS§IHHA KURüLU l(^RAlıl

Karar No ı 2{|2{J/9l

Karar Tarihi : ü2ll0l2020

il Umun-ıi Hıizıssıhha Kurulu, İçişLeri Baltanlığı ]lier ldaı,esi Genel Müdiirliiğü'nün
02.10.2020 taı,ilıli ve 16230 sayılı "Koı,onavirüs ğk Tedbiıleri '' konu]u Geııelgesi kapsaıırında

alınacak tedbirIeı:i kararlaşıırmak aırracıyla. 1593 sayılı Uıı'ıuıni Hıfzıssılrl-ıa Kanuıru'ııuıı 26.

Iı4addesino istiııaden 02.10.2020 tarihiırde gerçek leştirile:-ı olağaıriistü görüşmede aşağıdaki

karaı,ları alııııştır.

GijNDEM:
Tüım diinyayı telrdit eh-ıe_ve devaılı edeıı ve l)ünl,a SağJık Oıgütti ıarafından pandemi

olariü nite]eııdirilei Koronaviıüs (Coı,id-19) salgınlndan vatandaşl2u,ımız1 koıı.uı-ıak l,e salglıırrr

_val,ılnrasıııı engellemek anıacıyla 1,rıkarıda zikredilen lçişleı:i Bakaıılığı genelgesi ile C]cıvid-19

Salgın Yönetimi ve Çalışnra Rehberi rıyaııııca gereken tedbirlerin kaı,aı,laştırılnıası,

l. Sağlık B 'nın 01.10.2020 tzı,ihli ve 13588366i l49l1604 sayılı yaztsı vc

uru1unun tavsiye kararı cloğ ıultusunda, ınevsin,ısel iler de göz önündc

KAIIAR:
İçişleri Bakanlığının yukarıda zikıedilen Genel gesi1,le:

koranar,irüs salgınınrn toplum sağl]ğt ve karıu düzeni açısındaı'ı oiuştuı'drığu ı'islii
yÖnetıne, sosyal izolasyoııu temin. fiziki mesafeyi koruma ve hastallğın yayılııu hrzınr koııtrol

aüıinda tuınıa anıacıyla Sağlık Bakanİğı ve Koroııavirüs Bilİııı Kuı,rılunuıı önerileri. Saytıı

C|tırıiıurbaşkanınrızııı lalinıatları doğrullıısuırda birçok tedbir kararı zılınaıak ul'gulaınarva

geçiıildiği,

Bilindiği üzere Dün.v-acia haien Covitl- 1 9 salgıılı \,e vaka arllŞlarl devaırr etlrıekte oiup

özellikle AYrupa kıtasında salgının seyıinde biı,yiikselnıe yaşandığı görülnıektedir. B.iıçok Avırıpa

ülkesinde kişiierin toplu olaıak [,ıir araya geJıııeleriııe 1,önelik yeni kısıtlaınalara gidildigi,

Ülkenıiz1le de içerisiırcle bulunıiuğunıuz koıırrtıllü sos.val lıayaı döııemiırin teıı'ıcl prensiPleri

olan tenıiz.lik. maske ve mesafe kurailartnın yanl sıra salglnıi] seyri vc t-ıiası riskler göz aintinde

bulundurrılaıak lıal,alıır her alanına yöıelik u_vulması gereken kurallar ve önicmler belirleııdiği.

Bu dcığrulıuda Sağ.lık Bakanlığı ıarafından İçişIeıi Bakantığına hitaben giinderileıı

O l. 1 0.2020 taril-ıli ve l j 5 88366/ l 49/1 604 sa1,-ılı yazıdaı
,,Dünyayııehr}iıeımel,ecleı,aıııedenCOIıD.l9pcındemiıineyönelikaltıruk;(:OL.ID.I9

I}i}inısel Dİnışnıa Ku-ıılıı ı,e Scığlık Bakanlığı'nctr iilkemizde ki ı,e Dünya'daki en giincel bilimse l
gelişmeLer ve cleneyiınler ıakip eıİilnıekıe, bu keıpsamda Pandeıninin ülkemi:deki kontrolL:jne
'yÖnttik 

çalışınalcır yürütülmekıe ıeknik rehbarler \:e prılıokoll.er loyınla\ıeükla |e

güııce l lon nı e kıedi r.

Diinyado halen C}|'ID-]9 |ğka arüüşIQrI de|,cun etmekıediı,, Ülkenıizıle de Crıı'it1-19

ı,tıkalarının cleyaın efıııekle olnıcısı. her ne kadtır ı,uka scıyılurı belirli bir diizeyde konlrol cılıınrı

tılınınış olsu tla önıinıtizıleki sonbahcır |e kIŞ ay\.jrlndtı lihn diinyüüü]u olduğu gibi iilkeünizdc de

özellikle tlamlacık yotu ile lııılcışan soluııııın yolu h.ı§ltılrklarıı,ıın garülıııe sıklığınııı arııŞ

g,osıerebilmesi belı]İnınekıedir, Bu lrıps,tııııtlcı Bak«ıılığımız bünyesinde ollüitıürlülan COV]D-l9
"Bilimsel Danışma Kurıılıı, fizikset nesğinin koruııınıışının zor olacağı sivil loplum kurzluŞları,

kaınıı ktırıı,nu nitetiğindeki meSlek kuruluŞ][ırı. lıirlikleüeya kooperuli_flerin geniş ka/ılıııılı

ıoplaııtılarının yapılıı,ıümu,\ ını ı,e iIeri ütırihe erıelenmasiııi öııerıııişlir. " denildiği,

Bıı çcrçeı.ecle; Vali ve Kaymakaııılarca, gcı,ıelgede lıelirtileıı esaslar çerçevesinde. Uıııunıi
1-1ıt2ıssıhlıa Kanunrınun 27. r,e 72. ıııadde]cri uya[lnca ivcdi]ikle alınmasl istcıııişıir.

Söz konusu Genelgc ile bildirilen lrı.ısı.ıslaı,ışığında yapılan göıüşnıe sonunda:

'\i

K viriis Biliıı
ntaıya il Um lssıhha kuıul u KaraJLiQ2oŞ1-.\

-2=ı-X +(',ı
sayfa 1

Ç



bulrıırdıı,ularak, $2.10.2020 tarihinden itibarcn 01.12.2020 tarihine kadar siVil top]uııı

kııruluşlaıı^ kamu kuı:tııııu niteliğintleki meslek kı.ırrıluşlıuı ııe iist krırıılı.ışlaı'ı. birlikler ve

kooperaritleı taral'ındaı,ü dtizenleııecek olaıı etkinliklerin (genel kurul ve benz.eti toplantılai da

dal-ıil olıııak üzefe) 9rtelenüİesine.
2. yukarıda be]iıtilen lıususlaı,ın uygulaıınıasrııın, takip ve denerinıiniıı Kaynıa}iaıılıkLar,

genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürliilrleri ve be]edi.veler tarafından koordinelj bir şekilde
yapılmasııa.

3. İ1 Umunri Hıfzıssılılia Kurulu'nuır aldığı kararlara uyulü-ı]anasl halinde ve l-ıer selirinıle
a_yIi ayl1-

a) l593 sayıh Umumi IIıfzıssılıl-ıa Kaııı,uru'ıruıı 282. maddesi gereğiııcc 3.150.00 TL idaıi
paIa cczast rıygulanmaslna,

b) 5326 sayılı Kaiıahatleı Kanunu,ııı.ııı 32. maddesi gereğiııce f!fiQ[!!. idari i]ara cezası

u.vgı.ılanmasııa,

c) 523? sayılı Türk C]e7_a Kaııınu'nuıı Brılaşıcı llastalılilaı^a llişkin -ledbiı'lere Aykırı
f)ar,ıanıııa başlıklı 195. maddesinde ,ver alaıı "... yetkili nıakamlaıca iılınaıı lcdlıiı'leı:e u!'ııa-v-.an

kişi, ilii avclan bİr rıla l<adar haııis cezasıvla cezalandrrılır." hiiknrü uyar]nca, bıı hüknıe

u_"1lra},an kişiüerin, haklarında gerekli adli işlenıJeı takdir ve ifa edilııek üzeıe adIi makaııılala
bildirilmesine.

d) işl,eı-leri ve fimıalaı hak]<ınd:ı ilgili ıııcı,zuat uyatlnca gerekli }'aptıl ın'] ların

ul,gulaırnıasıne.
İl Llııumi Hıfzıssılılıa Kuruluıııuzca, 5442 sayılı İl İdaıesi Kuıtırırı'nun l l/C maddcsi vc

1593 sayılı [Jııumi [,Iıfzssıhha Kanuııu'nun 27. ve 72. n,ıaddeleri uyarınca, 02.10.2020 tarilıincle

cı{ıişiiği-i]e kaıar ı,erilıııistiı.
^ \7)o- ,;rkVoQ u aTçJ l v\.-

r"_)gr.ıtun
)S§\,ffirc\

),e

Melınret Cl l-U
Bii,vükşe hir IJ aşkaır

IJüseyin ER
İl \4illi Eğitiın Müdürü

ilıe
-.^i' . l

ü bı,. AüL]4+bOah L] ıM 
^ 

N

Gırni{fn Başıabibi

Tevllk
il Çevıe VeŞ

I

L,o

Vali

ll

lJ

a_rlm \re

l( l\lliouru

ü

AKLI

k Miidürü

LJzıı, Dr.
Atatüİk

e

\4 ılalıırı]

üy.

i Vet) RAÇ
neSl

ik
rlr V

,EKÇi Dr. Şadiy
Fiudut Ve Sahilleİ

ık Genel Müdiirlüğü Kepez
deniz- Bölge l}aştabibi

Dı.0

S

Anta|ya iI Umumi Hıi2tsslİıha KurulU K3raı 2020,91

let H

sayJa 2 i 3

vriftrhı



lJye

r. Raınazan AKn LlN
Biiyükşehir Beledi_ve

Sağlık İşleri Dairesi Başkaııı

.lv{elı
Serbest Tabip

Antalya 1'abip Odası

t; ,}(o{(},{^c,
,A

lJ

*o,\^-\,nY-ı'

Ecz. Eııırc SEt.ÇtJK
SeİLlest Eczac]

Aııtalya Eczacı Odası

Y

},, n-
Y)^\ ,?Çy, U/,...\

Antaıya ll Umumi HltılssIhha Kurulu Kaleİı 2020-91 sayfa 3 / 3

)

,I

noL.


