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Qankrrr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanhfirnda, aga[rda isim ve imzalan
bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmrgtrr.

iqerisinde bulunduSumuz kontrollu sosyal hayat ddneminde, Koronavirtis (Covid-19) salgrnl
ile mticadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallannrn yanr srra her bir
faaliyet alanr/iq kolu igin altnmasr gereken 6nlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler
gergeves inde faal iyetlerin si.ird0ri.i I mesi sa[lanmaktad r r.

Bu kapsamda;

l- ilimizde genelinde bulunan ttim kamu kurum ve kuruluglafl,pazar yerleri ile alrg verig merkezlerine
giriglerde "Hayat Eve Stlar" (HES) uygulamasr olmayan kigilerin giriglerine izin verilmemesine,
giriglerde gcirevli personel marifetiyle Hayat Evb Srgar mobil uygulamasr iizerinden vatandaglarrn
HES kodlartnln sorgulanmasr ve uygulamanrn onay verdi[i kigilerin giriglerine izin verilmesine,

2- Ilimiz genelinde (meskenler harig olmak tizere) tiim alanlarda (kamuya agrk alanlar, cadde,
sokak, park, bahge, piknik alant, sahiller, toplu ulaqrm araglan, igyerleri, fabiikalar vb.)
vatandaglar tmrza i sti snasrz maske takma zorunlulu[u getiri lmesine,

3- ilimiz genelinde Minibiis/midibiisler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve
kaldrrrlma yaprlmayan otobiisler gibi ig hacim bakrmrndan fiziki mesafe kurallarrnrn
uygulanamayaca$r gehir igi toplu ulagrm araglannda ayakta yolcu ahnmasrna kesinlikle mtisaade
edilmemesine,

4- llimiz genelinde restoran, kafe vb. ttim yeme-igme ya da ellence yerlerinde saat 24.00'ten sonra
mtizik yayrnrna (canh mtizik, kayrt dinletilmesi vb. her ttirli.i yayrn dahil) higbir qartta izin
verilmemesine, Miilki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel y<inetimler bu
konuda gerekli tiim tedbirleri almasrna,

5- Vatandaglann toplu olarak bulundugu/bulunabilece[i yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe,
restoran vb. yeme igme ve e[lence mekdnlannda; Koronavirtis salgrnryla miicadele amacryla
Saghk Bakanh[r Salgrn Y<inetimi ve Qahgma Rehberi ile igiqleri Bakanhfirnrn ilgili
Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve altnan tedbirlere uyulmasr hususundaki denetimleiin
stireklilik taqryacak gekilde etkinli[inin artrnlmasrna,

6- ilimiz genelinde Covid - 19 testi pozitif olup karantina altrna a|nan ve karantina kurallannr
ihlal eden vatandaglarlmlzln, belirlenen bir yurtta kalan karantina strelerini g6zetim altrnda
tamamlamasrna,

7- 6.Maddeye g<ire karantina kurallarrnr ihlal ederek kalan stirelerini yurtta gegiren kigilerin, iaqe
ve ibade bedellerinin kendilerinden tahsil edilmesine,
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Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gdsterilerek uygulamanrn yukanda belirtildiii gergevede eksiksiz
bir gekilde yerine getirilmesinin safilanmasr, alrnan kararlara uymayan vatandaqlara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi gere$ince idari para cezasr verilmesi, aykrrrlr[rn durumuna
gcire Kanunun ilgili maddeleri geregince iqlem yaprlmasr ve konusu sug teEkil eden davranrglara iligkin
Ttirk Ceza Kanununun 195'inci rnaddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmastna,

karar verilmigtir.
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