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Qankrrl il Hrfzrssrhha Kurulu vali Abdullah AYAZ Bagkanh[rnda, aga[rda
isim ve imzatarr
bulunan iiyelerin katrrrmr ile varilik toprantr saronunda tofranmrgtrr.
igerisinde bulundu[umuz kontrolli.i sosyal hayat dcineminde,
Koronaviriis (covid-19) salgrnr
ile miicadelenin genel prensipleri olan temizlik, mas[e
ve fiziki mesafe kurallarrnrn yanr srra her bir
faaliyet alanr/i$ kolu igin altnmast gereken 6nlemler ayn
ayn belirlenerek bu kural ve tedbirlcr
gergevesi nde faal iyetrerin siird i.irii I mesi sa$lan
maktad r.
r

ilimizde altnan tedbirler kapsamrnda; covid-19 testi pozitif
grkanlann ya da remaslr kigilerin

SaSlrk Bakanlr[rnca belirlenen izolasyon kogullarrna
uymalarrnrn saglanmasr amacryla,,Filyasvo,
Takip Kurullarr" olugturulmugtur. Salgrnla miicadeledl
alrnan tedbiilerin sahada etkin bir gekildc

uygulanmastnr sa[lamak amacryla il salgrn Denetim Merkezi
ve denetim merkezinin biinyesinclc
mahalle denetim ekipleri tegkil edilmigtir. izolasyon
kogullarrnr ihlal eden kigilere de yurt vc
pansiyonlarda, tamamlatma kararr verilmigtir.

Bu kapsamda;

l-

igigleri Bakanhlrnn 24.09.2020 tarihli ve 15684 sayrh
Genelgesi gerefince; Covid-lc)
testi pozitif olan kiqilerin temashlar hakkrnda gcirevlilere
do[ru bilgi verileye.et filyasyona dahil
edilmedikleri veya temaslt olmadrklan halde 6mash bilgisilerileiek
filyasyona d6hil edildiklcrl
tespit edilenler hakkrnda Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nu
izgz. Maddesi g...iin.. idari iglem tcsis
edilmesi ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin
Tiirk Ceza Kanunu2nu n 206. Ma4dcsi
gere[ince adli iglem baqlatrlmasrna Ttirk ceza Kanununun
206. Maddesi geregince iglem tcsis

edilmesine,

2- ilgili Kurumlarca uygulamada herhangi bir aksakh[a
meydan verilmemesine, gergcfc
eksik,
yantltrct
beyanlann
tespit
edihJsi
durumunda
lY!n,
Umumi Hrfzrssrhha Kanununun
ilgili maddeleri gerelince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug
teqkil eden davranrglara
iliqkin Ti'irk ceza Kanununun 206. Maddesi kapsamrnda gerekli
adli iglemlerin
baglatrlmasrna.

3- ilimizde bulunan servis araglanna kamera takrlmasrna
, aracatakrlacak kamera sayrs,nr
biiytiklultine grire aracrn iginin tamamrnr gcirecek gekilde ( boqluk
brrakrlmaksrzrn) I vc1,a
1'den gok taktlmastna ye bu iglemin yaprlmasr iqin btittin
servis

aracrn

bunun iginde 05.10.2020 tarihine kadar stire tanrnmasrna,

igletmelerine duyurulmasrna.

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gcisterilerek uygulamanrn yukarrda
belirtildigi gergevcdc
eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin saglanmar,, ul,nai
kararlara uymayan vatandaglara [;mLrrni
Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi geiegince idari para
cezasr verilmisi, aykrrrlr[rn durumurir
gcire Kanunun ilgili maddeleri gerefince iqlem yaprlmasr
ve konrru rrgi.;k;i;il davranrqlara ili;kirr
Tiirk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli
uoli iqt.*i.rin baglatrlmasrna,

4*\ /A

<-> '*4

\

I17

giyle karar verilmigtir.
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