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it nmzrssrHHA KURUL KARARI

Qankrn il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Baqkanhfrnda, aqa[rda isim ve imzalarr
bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmtEtrr.

igerisinde bulundu[umuz kontrollii sosyal hayat ddneminde, Koronaviriis (Covid-19) salgrnr

ile miicadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallartntn yanr srra her bir
faaliyet alanr/ig kolu igin alrnmasr gereken dnlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler
gergeves i nde faal iyetleri n siirdiirii I mes i sa$ lanmaktad rr.

Bu kapsamda;
l- Sallrk Bakanhfir "Covid-19 Salgrn Ydnetimi ve Qahgma Rehberi" ile ilgili igigleri Bakanhgr

Genelgeleri ve Hrfzrssrhha Kurul Kararlarrmrzda belirlenen kural ve onlemler do[rultusunda
yiiri.itiilen denetim faaliyetlerinin vatandaglarrmrzrn kalabahk gekilde bulunabildipi pazaryeri, market,
otogar, toplu ulaqrm aracr, cadde/sokak, park ve bahgeler, alrgverig merkezleri gibi yerlerde
yofiunlaqmasrnrn sa[lanmasrna, bu dogrultuda oniimijzdeki l0 giinltik sliregte konu bazlt denetimlere
a[rrlrk verilmesine,
2- Agagrdaki igyerlerinin en geg saat22:00'de kapanmalannrn sa[lanmasrna;
-Evlere paket servis ve gel-al geklindeki uygulamalar harig olmak iizere lokanta, restoran, pastane,

kafe, kafeterya gi bi yeme- i gme yerleri ( igki I i/i gki siz ay r rmr o I maksrztn),
-Kahvehane, krraathane ve gay ocaklart,
-Berber, kuafor, gtizellik merkezi gibi iqyerleri,
-N ikeh/Dtigiin salonlan,
-Halr sahalar ve spor salonlarr,
-internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonlarr ve lunaparklar, - Tiyatro,

sinema ve konser salonlan,
- Y0zme havuzu, hamam, kaplrca, sauna vb. yerler,
4- Vatandaglanmrzrn bu siiregte kalabalrk ortamlardan uzak durmalan, zorunlu haller drgrnda hane

halkr drqrndaki kigilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kagrnmalart konulannda
bi lgi lendirici/bi linglendirici faal iyetlere a[rrl rk veri lmesine,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gosterilerek uygulamanrn yukartda belitildi[i gergevede

eksiksiz bir qekilde yerine getirilmesinin saflanmasr, alrnan kararlara uymayan vatandaglara
Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi gere[ince idari para cezasr verilmesi, aykrrrlr[rn
durumuna gore Kanunun ilgili maddeleri gerefiince iglem yaprlmasr ve konusu sug tegkil eden

davranrglara iligkin Tiirk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin
baglatrlmasrna.

le karar verilmigtir.
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