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ilqe Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, Covid- 19 Pandemi tedbirleri gergevesinde, 1 593 sayrh

Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 22.07.2020 tarihinde
gergeklegtirilen olalaniistii gdrii$mede aqagrdaki kararlan almrqtrr.

GONDEM:
Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde baglayarak tiim diinyayl tehdit etmeye devam

eden ve Diinya Salhk Orgiitii tarafrndan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronavirtis
(Covid-19) salgrnrndan vatandaglanmrzr korumak ve salgtntn yaytlmaslm engellemek'

vatandaglanmrzrn salhfirna olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgrnda en etkili
miicadele olan sosyal mesafeyi sallamak igin gereken tedbirlerin kararlaqttrtlmast.

KARAR:

Covid-19 salgtnrntn toplum salhll ve kamu diizeni agrsrndan olugturdufiu riski y<inetme, sosyal

izolasyonu temin, giivenli mesafeyi koruma ve yayrhm hrzrnr kontrol altrnda tutmak amaclyla

Sa[lrk Bakanlr!r ve Koronaviriis Bilim Kurulunun dnerileri, Sayrn cumhurbagkan rmrztn

talimatlan dofrultusunda birqok tedbir kararr altnarak uygulamaya gegirilmigtir.

igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat dtineminde, salgrnla miicadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallanntn yanl stra her bir faaliyet alanr/i$

kolu igin ahnmasr gereken 6nlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler gerqevesinde

faaliyetlerin siirdiiriilmesi safilanmaktadrr.

Bu gerqevede; 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayrlr igiSleri Bakanlrlr Genelgesiyle faaliyetleri
gegici siirelifiine durdurulan lokanta/restoran/kafe&rraathane vb. igyerlerinin I Haziran 2020

tarihinden itibaren belirlenen kurallar dihilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebilecekleri

talimatlandrrrlmrg, 09.06.2020 tarihli ve 9137 sayrh Genelgeyle de sriz konusu igletmelerin

sunduklarr hizmetlere ihtiyacrn artmast nedeni ile kapanrg saatlerinin 24:00'a uzatrldr!r

bild irilmiqti.

30.06.2020 tarihli ve 10497 sayrh Genelgeyle marketler. pazar/satq yerleri, berber, giizellik
salonu/merkezi, kualilr vb. ig yerleri ile ahgverig merkezlerinin gah;ma saatlerine ydnelik

krsrtlamalar kaldrnlmrgtr.

Gelinen agamada; Koronaviriis Bilim Kurulu taraflndan sekttirel bazda yaytmlanan rehberlerde

belinilen tedbirlere riayet edilmesi kaydryla ve ig igleri Bakanhfirnrn 21.07.2020 tarihli ve

11876 sayrfr Genelgesine gore 21.07.2020 tarihinden itibaren yukarrda bahsi geqen lokanta'
restoran, kafe, kafeterya, gorbact, kokoreqgi, 9i[ kiifteci' krraathane, kahvehane' gay

bahgesi, dernek lokali vb. igletmelerin gahqma saatlerine ydnelik ktsttlamalartn kaldtnlmastna;

belirtilen i$letmelerin genel mevzuatlan ve ruhsatlannda belirtilen saat araltklartnda faaliyette

bulunabilmelerine karar verilmigtir.

Ayrrca; igigleri Bakanh[r'nrn 17.07.2020 tarihli ve iller idaresi Cenel Miidiirliilti ifadeli

E.l 1703 sayrlr "Salgrn Ydnetimi ve Qalrqma Rehberi Depigiklikleri Hk." konulu genelgesi

do!rultusunda;
l- 2070 vrlrnda Covid- | ahnan kararlarda, her bir faaliyet alan/i; kolu
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igin birgok tedbir alrnmrq olup. alrnan bu tedbirlerin Sallrk Bakanhgr Salgrn Yiinetimi
ve Qalrqma Rehberi'nde yapr lan/yapr lacak defiiqiklikler dogrultusunda
giincellenmesine,

2- SalLk Bakanh[r Salgrn Ydnetimi ve Qalrgma Rehberi'nde yapr lan/yapr lacak
giincellemelerin diizenli olarak takip edilmesine ve yaprlan denetimlerde s<iz konusu
rehberin giincel halinin griz dniinde bulundurulmasrna,

ilge umumi Hrfzrsslhha Kurulu'nun aldrf,r kararlara uyulmamasr halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak iizere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi geregince kolluk kuwetleri ve zabrta ekipleri
tarafndan 392,00 TL idari para cezasr uygulanmasrna,
b. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gerepince 3.150,00 TL.
c. Ttirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastahklara iligkin Tedbirlere Aykrn Davranma
baglrkh 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan
kiqi, iki avdon bir wla kadar haois cezasnlo cezalandrnhr." htkmii uyannca, bu hiikme
uymayan kiqilerin, haklarrnda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek tizere adli
makamlara bildirilmesine.

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca. 5442 sayir il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve
1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 22.07.2020
tarihinde oybirligi ile karar verilmigtir.

BA$KAN

KAYMAKAM
Belediye Bagkan V.

Uye

Uz. Dr. RuKen AZiZOGLU ANLI R

Uye

Serbest Hekim


