
 

 

 
AKHİSAR İLÇESİ HIFZISSIHHA KURULU 

 

 

Karar Tarihi : 30/12/2020 

Karar No       :2020/191 

 

 

KARAR 

 

   Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.12.2020 tarih ve 2020/145 sayılı Kararı doğrultusunda; 

Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Akhisar Kaymakamı Sabit KAYA başkanlığında 30.12.2020 tarih ve saat: 

18:00’ da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda Koronavirüs 

(Covid19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun malumudur. Alınan tedbirlerin 

eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta için yılbaşı akşamını 

da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e 

kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.         

 

İçişleri Bakanlığı’nın 23.12.2020 tarih ve 21267 sayılı ve 27.12.2020 tarih 21494 sayılı Genelgeleri ile; 

yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte Covid19 salgınıyla 

mücadele kapsamında alınması gereken önlemler de belirlenerek Kaymakamlığımıza bildirilmiştir. 

 

 Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler 

kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan 

yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve 

salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından, Covid19 salgınıyla mücadeleyi akamete 

uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına 

müsaade edilmemesi oldukça önem arz etmektedir.  

 

Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a 

kadar; 

 

-İlçemiz Merkezinde bulunan Milli Egemenlik Meydanı, Tahir Ün Caddesi ve Gölet Alanının yabancı 

turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılmasına, 

 

-Belirtilen meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dahil) bir araya 

gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine, 
 

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 

idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

 



 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 
KOMİSYON BAŞKANI 

Sabit KAYA 

Akhisar Kaymakamı 

ÜYE 

Besim DUTLULU 

Akhisar Belediye Başkanı 

ÜYE 

Uzm.Dr. Öznur ÖZKAN BAMBAL 

İlçe Sağlık Müdürü 

 

 

  

ÜYE 

Süleyman MERMER 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

ÜYE 

Ahmet KILIÇ  

İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

ÜYE 

Dr.İsmail COŞAN 

Belediye Sağ. İş. Müdürü 

   

ÜYE 

Dr. Mehmet ULUSOY 
Serbest Hekim 

ÜYE 

Ecz. Suat YILDIRIM 
Serbest Eczacı 

 

ÜYE 

Ekrem KAHRAMAN 
Veteriner Hekim 

Manisa Büyük Şehir Belediyesi  


