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ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, Covid-19 Pandemi tedbirleri EerEevesinde, 1593 sayrh Umumi
Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 20.08.2Om tarihinde gerqeklegtirilen

ola[aniistii gciriigmede agagrdaki kararlan almr$tr.

GTTNDEM:

Qin Halk Cumhwiyeti'nin Wuhan Kentinde baglayarak tiiLrn dtinyay tehdit etmeye devam eden

ve Dtinya Safihk Orgiitii tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronaviriis (Covid-l9)
salgrmndan vatandaglanmtzr korumak ve salggun yayrlmasrm engellemek, vatandaqlanmrztn

salhfrna olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgrnda en etkili mticadele olan sosyal

mesafeyi sallamak igin gereken tedbirlerin kararlagtrnlmasr.

KARAR:

Covid-19 salgrnrnrn toplum salhf,r ve kamu diizeni aqrsrndan olugturduf,u riski ycinetme,

sosyal izolasy6nu temin,-fiziki mesafeyi koruma ve yaylllm hzlnl kontrol altrnda tutma amactyla
Sallrk Bakanlr!r ve Koronaviriis Bilim Kurulunun <inerileri, Sayrn Cumhurbagkantmtztn
talimatlarr do[rultusunda birgok tedbir karart altnarak uygulamaya gegirilmiStir'

igerisinde bulunduf,umuz kontrollii sosyal hayat ddneminde ise salgrnla miicadelenin

genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallartntn yant srra her bir faaliyet alanl/i$ kolu

igin aitnmasr gereken dnlemler alrl ayn belirlenerek igletmelerin tekar faaliyete gegmeleri

sa!lanmaktadrr.

Bu kapsamda; ig igleri Bakanhf,r Genelgeleri ve ilge Umumi Hrfzrssthha Kurulu Kararlart

dof,ruliusunda ilgemizde yagayan 65 Yag iisttl vatandaglann 10.00 ile 20.00 saatleri drgrnda soka[a

grkmalarr klsltlanml$tl. Ancak gelinen siiregte ilgemizdeki 65 yag iistii vatandaSlarrn Covid-19

hastalrk durumu ve vaka oranlarr ile i9 iqleri Bakanhlrnrn 12.08.2020 tarihli ve 13102 saylt
Genelgesi doSultusunda,

l- ilgemizde bulunan 65 ya$ tlstti vatandaglarrn 07.00-10.00 ile 16.00-20.00 saatleri arasrnda

AVM, Pazar yerleri, toplu tagrma araglan gibi yerlerde bulunmaslnln klsltlanmaslna,

2- 65 yas iistii vatanda$lann diifiin, krnq ni$an, siinnet, mevlit gibi toplu organizasyonlar ile

etkintiklerde bulunmastnm gegici stireyle yasaklanmastna,

Kaymakamhklar ve ilgili Kurumlanmrzca konu hakkr,nda gerekli hassasiyetin

g6sterilerek uygulamamn lukanda belinilen gergevede eksiksiz bir gekilde yerine

getirilmesinin saflanmasrna, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrfzrssrhha Kanununun

282'nci maddesi gerefince idari para cezasr verilmesine, aykrnhfrn durumuna g6re Kanunun

ilgili maddeleri gere[ince iglem yaprlmasrna, konusu sug tegkil eden dawanrqlara iligkin Ttirk

Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baqlatrlmastn4

Oy birlifiiyle karar verilmiqtir.



ilge Umumi Hrfzssrhha Kurulu'nun aldrlr kararlara ul,ulmamasr halinde ve her seferinde
ayfl ayr, olmak iizere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerelince kolluk kuvvetleri ve zabrta ekipleri
tNafndan !!!1!!fu, idari para cezasr uygulanmasrna,
b. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 2E2. maddesi gerepince 3-!11!1![!,
c. Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulaqrcr Hastahklara iligkin Tedbirlere Aykrn Dawanma
baghkh 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan
kiSi, iki avdon bir wla kadar haois cezasryla cezalandnhr." hiikmii uynnnca, bu hiikme
uymayan kigilerin, haklannda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek iiaere adli
makamlara bildirilmesine,

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca. 5442 sayrh il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve 1593

sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannc4 20.08.2020 tarihinde
oybirli[i ile karar verilmigtir.
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