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ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, Covid-19 Pandemi tedbirleri gergevesinde, 1593 sayrh Umumi
Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 07 .O9.2O2O tarihinde gergekleqtirilen
ola!aniisti.i
GtIqNBN{:

gciriigmede agagrdaki kararlarr almrqtrr.

Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde baqlayarak tiirn diinyayr tehdit etmeye devam eden
ve Di.inya Salhk Orgiitii tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronaviriis (Covid-19)
salgrnrndan vatandaglanmrzr korumak ve salgrmn yayrlmasrm engellemek. vatanda;larrmrzrn
salhlrna olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgrnda en etkili mticadele olan sosyal
mesafeyi saglamak igin gereken tedbirlerin kararlagtrnlmasr.
KARAR:
Covid-19 salgrnrnrn toplum saflhlr ve kamu diizeni agrsrndan olugturdufu riski yrinetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayrhm hrzrnr kontrol altrnda tutma amacryla
Sa!lrk Bakanlr!r ve Koronaviriis Bilim Kurulunun iinerileri, Sayrn Cumhurbagkan rm rzr n

talimatlarr dogrultusunda birgok tedbir kararr altnarak uygulamaya gegirilmiqtir.
Gelinen noktada baqta fiziki mesafe kurah olmak iizere ahnan tedbirlere yeterince

riayet edilmemesi, hastahlrn yayrhm hrzrnr artrrmasl ve toplum sa[hflrnrn riske atrlmasr
nedeniyle;

1- ilgemizde bulunan tiim Kamu Kurum ve Kuruluglarrna giriglerde gcirevli personel
marifetiyle "Hayat Eve Srlar" mobil uygulamasr iizerinden vatandaglann HES
kodlarrnrn sorgulanmasr ve uygulamanrn onay verdili kigilerin Kamu Kurum ve
Kuruluplanna giriglerine izin verilmesine,

2- Kamu Kurum ve Kurulu$lanna miiracaat edecek vatandaglanmrzln sorun yaiamamasr
adrna tjnceden telefon vb cihazlar iizerinden ''Hayat Eve Sr!ar" (HES)
uygulamasrndan veya telefonla SMS yoluyla HES Kodu sorgulamalarrnr yaparak onay
verilmesi halinde miiracaat etmelerinin do[ru olacafiryla ilgili bilingtendirmesi iqin
gerekli duyrrularrn ve bilgilendirmelerin yaprlmasrna,

Yukarrda belirtilen tedbirlerin, 07.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya
baglanmasrna,

Kaymakamlanmrz ve ilgili Kurumlanmrzca konu hakkrnda gerekli hassasiyetin
gdsterilerek uygulamanrn yukanda belirtilen gergevede eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin
sallanmasrna, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrftrssrhha Kanununun 282 nci maddesi
gerelince idari para cezasr verilmesine, aykrrrh[rn durumuna gdre Kanunun ilgili maddeleri
gerelince iglem yaprlmasrna, konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza
Kanunununl95 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna,

Oy birliliyle karar verilmigtir.

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrlr kararlara uyulmamasr halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak tizere;

a. Kabahatler Kamrnu'nun 32. maddesi gere[ince kolluk kuwetleri ve zabrta ekipleri
tarafndan 3j!!!!, idari para cezasr uygulanmasrn4
b. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gerepinc e JJr!@.,
c. Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastahklara iligkin tedbirlere Aykrn Davranma
baghkl 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan



kjSi, iki avdan bir wla kadar haois cezsslla cezalandmlrr." hiikmii uyannca, bu hiikme
uymayan kigilerin, haklannda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek iizere adli
makamlara bildirilmesine,

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

sayrlr Umumi Hrfzrssthha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannc4 07.O9.2O20 tarihinde
oybirlili ile karar verilmiqtir.
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