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CUMHURBAŞKANLIĞI iDARi işLER

İ|g} : 2019 l 5 saylı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip
Koronavirüs (Covid-l9) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid- l9 salglnında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarııruzın toplu olarak bulunduğu mekanlarialanlardır.

Devletimiz, tiim kurumlan ile bu salgııın yayrlmasr ve vatandaşlanmızın hayatlannı tehdit ennesini
engellemek için umuma açrk yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tiim kamu kurum ve kuruluşlan ile
dernek ve vakıflann toplantılannın, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta
olmak üzere bir çok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek
vatandaşlanmızla paylaşmalıladır.

Yaşanan salgrnrn biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızrn sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel
meclislerinin çalışmalanıa yöneli} aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştiir.

Bu kapsamda,
Valilik/kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2'l nci ve 72 nci maddeleri

hükmü uyarınca büyilkşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel
meclislerinin Nisan, Mays ve Haziran ayı toplantılannın ertelenmesi sağlanmalıdır.

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok
zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık
tedbkleriniı alınması sağlanarak izin verilebilecektiı.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından l593 sayıh Umumi
Hrfzıssıhha Kanunu hi.ikiirnleri çerçevesinde gerekli kaıaılann alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin
bilgilendirilrnesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
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