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Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 04.12.2020 tarihinde Cuma günü saat 14:00 ’da 

Kaymakam Vekili Yunus COŞKUN Başkanlığında olağanüstü toplandı. 
 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  

 

Covid-19 salgınının yayılımının önlenmesi, olumsuz etkilenmenin en az seviyeye 

indirilmesi, enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 

tavsiyelerine uygun şekilde alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini artırarak istenilen hedefe 

ulaşılması, ülke olarak içinden geçtiğimiz sürecin hassasiyeti ve önemi, vatandaşlarımıza 
sunulan hizmetin devamlılığı ve kalitesi için İlçemiz genelinde geçerli olmak üzere;  

 

 İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 28.11.2020 tarihli ve 2020/67 nolu kararın 1 inci maddesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

1- a) Milli Eğitim Bakanlığının resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerine 31 

Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı gereği okulların kapalı 

olması nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur, hizmetli, kadrolu 

işçi ve TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında çalışan diğer personellerin ihtiyaç 

duyulması halinde geçici olarak filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık personellerine yardımcı 
olmak üzere Kaymakamlık tarafından Toplum Sağlığı Merkezi emrine görevlendirilmesine, 

  

b) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlanması 

durumunda ilgili personel görevlendirmelerinin sonlandırılmasına, 

  

c) Konu ile ilgili tedbirlere ilişkin yapılacak uygulamalarda, Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, zaman, yer ve sayının Kaymakamlık 

tarafından belirlenmesine,  

 

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına,  

 

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; oybirliği ile 

karar verilmiştir. 04.12.2020 

 

 

 
 

 

 


