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L TTmzTSSIHHA KURUL KARARI
Qanlon il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanhlrnda, apa[rda isim ve imzalan
bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmrqtlr.
igerisinde bulundu[umuz kontrollii sosyal hayat ddneminde, Koronaviriis (Covid-19) salgrnr ile
miicadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallartnm yanl sra salgtntn seyri ve olast
riskler gdz dniinde bulundurularak hayatrn her alanrna ydnelik uyulmasr gereken kurallar ve dnlemler
belirlenmektedir.
Bu kapsamda;

l- il Umumi Hrfzrssrhha Kurulunun 29.06.2020 tarih ve 47 sayir karan ile "ilimiz miilki srnrrlan
igerisinde 29.06.2020 tarihi saat 24.00'den itibaren bulvar, cadde, sokak ve benzeri arag ve yaya
trafiline agrk alanlarda apzr ve bumu tamamen kapatacak gekilde tlJ:,bilbez maske kullantmrntn zorunlu
hale getirilmesi" karan ahnmrgtr. Ancak dzellikle vatandaglanmrzln kalabahk gekilde
bulundu[u/bulunabilece[i cadde, sokak, park ve bahgeler gibi yerlerde sigara igtilinden
bahisle/bahanesiyle bazr kiqilerin maskelerini grkardrklarr, takmadrklan, aga[rya indirdikleri ve do!ru
gekilde kullanmadrklan gdri.ilmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaqabilen korona viriis salgtntnrn
yayrhmrnrn dnlenmesi igin maske kullanrmrnda stireklililin sa[lanmasl son derece 6nem taqtmaktadrr. Bu
nedenle "maskenin do[.ru ve siirekli qekilde kullanrmrnr temin amacryla 12.11.2020 tarihinden itibaren
ilimiz genelinde vatandaglanmrzrn yo[un olarak bulundufiu/bulanabileceEi Atatiirk Bulvan (Belediye
Binasl iiniinden, Kucaklama Tagr Mevkii arasr gift taraf), Yunus AVM etrafindaki cadde ve sokaklar
ile Necip Fazrl Krsakiirek Sokak, toplu tagrma arag duraklan, pazaryerleri ve parklarda "SiGARA
IQME YASAGI" getirilmesine, bu alanlara Qanlun Belediye Baqkanhlr tarafindan "Bu alanda
sigara igmek yasaktrr "levhasrnrn taliulmasrna,
2-Ilimiz genelinde 65 yaq ve tizeri vatandaqlanmzm her gtin 10:00-16:00 saatleri arasmda sosyal
mesafe kurahna riayet etmek ve maske takmak kaydryladrgan grkabilmelerine, bu saatler drqrnda kalan
saatlerde 65 yaq ve tizeri vatandaqlanmzln soka[a grkmasrntn yasaklanmaslna"

3-03.11.2020 tarihli ve 18089 sayrh Koranaviriis Ek tedbirleri konulu igigleri Bakanhprmn Genelgesi
gere[ince; 72 sayir il Hrfzrssrhha Kurul Karanrun 2.maddesinde belirtilen ig yerleri igin getirilen en
geg saat 22.00'dekapanma zorunlulufiundan ilimiz genelinde qehirlerarasr yol giizerg6hlarr iizerindeki
tesislerin muaf tutulmaslna,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gristerilerek uygulamanrn yukarrda belinildi[i

gergevede

eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin sa$lanmasr, ahnan kararlara uymayan vatandaglara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi gerelince idari para cezas;, verilmesi, aykrrrhprn durumuna gdre
Kanunun ilgili maddeleri gere[ince iglem yaprlmasr ve konusu sug tegkil eden davrantqlara iligkin Tiirk
Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baqlatrlmasrna,

Oy birliSiyle karar verilmiqtir.
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