
oRHANELI ir,qr nrrzrssrHHA KURUL KARARI

KARARTARiHi : 19,05,2020
KARARNO :53

Ilgemiz Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 19.05.2020 tarihinde saat: l4:3O'da kaymakamhk
makamrnda Orhaneli Kaymakamr Emir Osman BULGURLU Bagkanhlrnda, Belediye Bagkanr Ali
AYKURT, ilge Salhk Mtidiirii Dr. Ersen BiRcUL, ilge Tarrm ve Orman Miidtirii V. Osman
YORULMAZ ve Serbest Eczacr Aynur Oluz UYSAL'rn igtiraki ile toplandr.

Tiim diinyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla gok hrzh bir qekilde bulagarak
enfekte olan insan saytstnt hzla artttran Koronavirtis (Covid-I9) salgmrnm, halk saghlt agrsrndan
olugturdulu riski ydnetebilmek adrna sosyal hareketlilili ve kigiler arasl temasl azaltmak, sosyal
izolasyonu saglamak hayati dnem ta$rmaktadrr. Aksi halde viriisiin yayrhmr hrzlanacak bu nedenle vaka
sayrst buna balh olarak tedavi gereksinimi duyacak kigi sayrsr artacak; bdylelikle vatandaqlanmrzrn
hayatlanm kaybetme riski yiikselecek ve bu durum toplum salhlr ve kamu diizeninin ciddi pekilde
bozulmasrna sebep olacaktrr.

Igigleri Bakanhgrnrn 03.04.2020 taih 6235 sayrh genelgesi ve 03.04.2020 tarih 23 sayrh ilge
Hrfzrssrhha Kurulu Karan ile sosyal hareketliliSi ve insanlar arasr temasr azaltarak sosyal izolasyonu
sallamak adrna ilimizde kara, hava ve deniz yoluyla yaprlacak ttim girig/grkrglar 15 giin siireyle
stnrrlandtrtlmtg/yasaklanmrq ve Igiqleri Bakanhlrnrn 04.05.2020 taih 7517 sayrh Genelgesi ve
04.05.2020 tarih 38 sayrh Ilge Hrfzrssrhha Kurulu Karan ile bahse konu krsrtlamamn stiresi 19.05.2020
Salt giinfl saat 24.00'a kadar uzatrlmr$tlr.
Gelinen noktada 18.05.2020 Pazartesi giinii Sayrn Cumhurbaqkanrmrzrn Bagkanhlrnda toplanan
Cumhurbaqkanhlr Kabinesinde ilimize giriq/grkrg krsrtlamaslna ydnelik ahnan/ahnacak tedbirler
delerlendirilerek girig-grkrg krsrtlamast uygulanan ilimizde Bilim Kurulunun bnerileri do!rultusunda
uygulamaya devam edilmesine karar verilmigtir. Bu kapsamda;

1) ilimiz stntrlanndan kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulagrm aracr, 6zel arag vb.) yaprlacak
tiim girig/grkrqlar l5 giinliik stireyle 19 Mayrs 2020 Sah giinii saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Qarqamba
giinii saat 24.00'a kadar gegici olarak durdurulacaktrr.

2) Ilgemizde yagayan/bulunan tiim vatandaglanmrzrn belirtilen siire boyunca Ilimizde kalmalan
esastlr.

3) $ehir girig-grkrg ktsttlamastna ydnelik ilgi igiqleri Bakanhlnn 03.04.2020 tarih 6235 sayrh
genelgesi ve 03.04.2020 taih 23 sayrh ilge Htfzrssrhha Kurulu Karan ile igiqleri Bakanhlrnrn
04.04.2020 tarih 6237 sayrh Genelgesi ve 04.04.2020 taih 24 sayiy22.04.2020 tarih 34 sayrh ilge
Hrfassrhha Kurulu Kararlarrnda belirlenen usul, esas ve istisnalar bu karar ile getirilen krsrtlama
ddnemi igin de gegerli olacaktrr.

4) Normalleqme siirecinde, berber, giizellik merkezi, kuafiir vb. igyerlerinin gahgma esaslarr
Igiqleri Bakanlrgrnrn 06.05.2020 taih 7647 sayrh Genelgesi ve 07.05.2020 tarih 43 sayrh ilge
Htfzrssrhha Kurulu Kararr ile diizenlenmiq ve gahgma saatleri 09:00-21 :00 olarak belirlenmigtir.
Ramazan Bayramr <incesinde bu igyerlerinde yolunlulun daha yiiksek olacalr 96z <iniinde
bulundurularak, 20121/22 Mayrs 2020 tarihlerinde gahqma saatlerinin 08:00-24:00 olarak diizenlemesine
karar verilmigtir.

Yukanda belirtilen tedbirlere iligkin uygulamada herhangi bir aksakhla meydan verilmemesi ve
malduriyete neden olunmamasrna, ahnan kararlara uymayan vatandaglara Umumi Hrfzrssrhha

para cezasr verilmesi, aykrnh[rn durumuna gdre Kanunun
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Kanununun 282 nci maddesi



ilgili maddeleri gerelince iqlem yaprlmasrna, konusu sug tegkil eden davramglara iligkin Tiirk Ceza

Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna;

Oy birlifiiyle karar verilmigtir.
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