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Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 25/08/2020 tarihinde saat 20:00’da Mersin Valisi
Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarih ve 13677 sayılı “Covid-19 Ek
Tedbirler” konulu Genelgeleri doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü
toplandı.
Bilindiği üzere Koranavirüs 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 geçirilmektedir.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 24.06. 2020 tarih ve 10116 sayılı Genelgesinde;
salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına
vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerimizde, mümkün olan en kısa sürede
tamamlanması, İçişleri Bakanlığının 07.07.2020 tarih ve 10888 sayılı Genelgesiyle de köyler
ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat
sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenilmişti.
Yine İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesinde; salgının
seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği
belirtilmişti.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 25/08/2020 tarih ve 13677 sayılı Covid-19 Ek
Tedbirler adlı Genelgesi de dikkate alınarak 26.08.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde;
Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere
(personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her
türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,
Kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerince
konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, 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
başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

