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KARAR 

 

             İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 16.02.2021 tarihinde saat 11.00’da Kaymakam  Erkan 

KAÇMAZ Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

       AKYUVA KÖYÜ SAĞLIK TEDBİRLERİ HK. 

       İlçemize bağlı Akyuva Köyünde ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan COVID-

19/Koronavirüs testlerinde pozitif vakaların ve vaka temaslılarının artması, bulaş riskinin 

yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha 

Kurulumuzca Akyuva Köyünde 17/02/2021 tarihi saat 23:59 itibariyle uygulanmak üzere 

sağlık tedbirlerinin artırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda; 

     1- Akyuva Köyünde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapatılmasına, 

     2-Akyuva Köyünde bulunan camilerde; tüm vakit namazlarının cami içerisinde veya 

bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelenmesine; 

     3-Park ve bahçelerde oturmak, yürümek, piknik yapmak vb. faaliyetlerin geçici bir 

süreliğine yasaklanmasına,  

     4-Tarım ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına 

uyularak ve maske takılarak yapılmasına,  

     5-Asker uğurlaması, kutlama gibi toplu cemiyetlerin yasaklanmasına, 

     6-Davetiyesi dağıtılmamış, yetkili makamlara henüz bildirimi yapılıp izni alınmamış 

düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlara izin verilmemesine,  

     7-Toplu sportif faaliyetlere izin verilmemesi ve halı sahaların kapatılmasına, 

     8- Akyuva Köyünde tüm işletmelerin denetimlerinin artırılmasına, 

     9-Akyuva Köyünde kolluk kuvvetlerinin denetim ve devriye uygulamalarının  

artırılmasına, 

    10- Akyuva Köyünde meydanlarda, park ve bahçelerde, köy odaları, piknik alanları taziye 

evleri gibi  vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunabileceği yerlerin ve  sosyal mesafe 

ihlallerinin denetimlerinin kolluk kuvvetlerince artırılmasına,  

    11-Akyuva Köyü camilerinden konuyla ilgili anonsların yapılması ve köy muhtarları 

tarafından vatandaşların bilgilendirmesine,       

     Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi 

gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır. 

  

     Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 



 

 

 

 

 BAŞKAN                 ÜYE                                                      ÜYE                                  

 Erkan KAÇMAZ                     Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR                Recep BOZKURT 

 Kaymakam                             İlçe Sağlık Müdürü                              Belediye Başkanı    

 

 

 

 ÜYE                                        ÜYE                                                   ÜYE    

 Hüseyin EROĞLU               Yavuz Arslan TÜR                           Uzm.Dr. Erkan YILDIZ 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü        İlçe Tarım ve Orman Müdürü          Devlet Hast. Başhekimi  

 

 

 

 

ÜYE                                              ÜYE                                                                       

Kemal KESİCİ                             Barbaros KILINÇKAYA                          

Veteriner Hekim                           Serbest Eczacı       

 

 

 

 

 


