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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Murat BÜYÜKKÖSE Başkanlığında 15/05/2020 Cuma
günü saat 11:00’da aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle olağanüstü toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının
yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri
Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de
bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda
ilçemiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır.
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için
bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ilimiz için ek tedbirlerin
planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve
72 nci maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmiştir;
1- İlçemiz Gelenbe Mahallesinde Korona virüs yayılımının önüne geçmek ve toplum
sağlığını korumak amacıyla vatandaşların dışarıda (sokakta, işyerlerinde ve ortak kullanım
alanlarında) maske takmalarının zorunlu olmasına,
2- İlçe merkezinde salı, çarşamba ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin, çarşamba ve
perşembe günlerinde değişiklik yapılmadan 19 Mayıs 2020 Salı günü sokağa çıkma yasağı olması
sebebiyle, salı günü kurulacak olan pazaryerinin 22 Mayıs 2020 Cuma günü kurulmasına,
3- Korona virüs salgını hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla, ilçemiz
camilerinden günde 3 kez (Öğle, ikindi ve yatsı ezanlarından sonra) bilgilendirici anons yapılmasına,
Yukarıda belirtilen tedbirlerin belediyelerimiz, genel kolluk kuvvetleri ve ilçe sağlık
müdürlüğünce iş birliği içinde uygulanmasına ve takip etmelerine, uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan
vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi
başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Murat BÜYÜKKÖSE
Kırkağaç Kaymakamı

ÜYE
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanı

ÜYE
Dr. Anıl ŞENGEL
İlçe Sağlık Müdürü

ÜYE
Cihan DOĞAN
İlçe Tarım ve Orman Müdürü

ÜYE
Tahsin ARSLAN
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü

ÜYE
Mustafa VARCI
Serbest Eczacı

