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Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanhfrnda, aga[rda isim ve
katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmrqttr.
iiyelerin
imzalarr bulunan

Qankrrl

igerisinde bulundufiumuz kontrollii sosyal hayat dcineminde Koranaviriis(Covid-19) salgrnr ile
miicadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallartnln yanl slra salgtntn seyri ve
olasr riskler goz dniinde bulundurularak hayatrn her alantna ydnelik uyulmasr gereken kurallar ve
iinlemler belirlenmektedir.
Bu kapsamda;

1- 02Jfi2020 tarih ve 67 sayrlr karar ile 01.12.2020 tarihine kadar yaprlmamasl kararlagttnlan,
sivil toplum toplum kuruluglan, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluglan ve iist kuruluqlan 6.
Maddesi gerelince 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.122020 tarihine kadar sivil toplum kuruluglan,
kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluqlarr ve list kuruluglan, birlikler ve kooperatifler ile dernekler
tarafindan di.izenlenecek (genel kurul toplantrlarr dahil) olan etkinliklerin ilimiz genelinde 01.03.202L
tarihine kadar ertelenmesine,

2- Bakanh[rmrz genelgesi gere[ince; 18.11.2020 tarihli ve 75 sayth karartmtz ile yeme igme
yerleri igin getirilen krsrtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya
restoranlarrn sadece konaklama yapan miiqterilerine y<inelik yemek hizmeti verebilmelerine ve
drgarrya paket servisi yoluyla satl$ yapmalartna miisaade edilmemesine,

3- Kimlik Bildirme Kanununun ek 2. maddesinde yer alan "Bu Kanunun 2. maddesinde sayilan
ozel veya resmi her tilrlil konaklama tesisleri ti)m kayrtlarmt bilgisayarda gilnil gilnilne tutmak, genel
kolluk kuwetlerinin bilgisayar terminallerine ba$lanarak mevcut bilgi, belge ve kaytlan genel kolluk
kuwetlerine anhk olarak bildirmek zorundadtrlar. " htikmti uyannca konaklama yapan miigterilerin
bildirildi[i kolluk birimlerince yaprlacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya
restoranlarda bulunan miiqterilerin konaklama igin bildirimde bulunulan kiqiler arastnda olup
olmadrfirnrn kontrol edilmesine ve Kimlik Bildirme Kanunu gergevesinde yaprlan bildirimlerle otel ve
konaklama tesislerinin kendi kayrtlan arasrnda tutarsrzhk olup olmadt[rntn denetlenmesine,

4- Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve di[er otel salonlannda saat
22.00'den sonra miizik yayrnrna (canh mi.izik, kayrt dinletilmesi vb. her tiirlii yayrn dahil) higbir gartta
izin verilmemesine,
5- ilimiz genelinde kafe, restoran ve avm' de gahganlara FIES kodu sorulmaslna,
6- Covid-19 salgrnrnrn ilimizdeki seyrine ba[h olarak Milli Egitim Bakanh[rna ba[h resmi okul
6ncesi kuruluqlarr ana okulu ile ana srnrflan ve uygulama srnrflarrnrn 30 Kasrm 2020 tarihinden itibaren
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Uzaktan e$itim karart altnan okul tincesi efitim kurumlarrnda Milli Efiitim Bakanlrgr Temel
Egitim Genel Miidi.irlugiin nn 26.1I .2020 tarihli ve l73t 1375 sayrlr yazrsr ile bellrlen en uzakrin e[itim
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7- ilimizde bulunan Kuran kurslannrn
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Miidi.irltifii.l biinyesinde iqkur kapsamrnda galrqan, gtivenlik ve temizlik

elemanlartntn. salgtnt onlemek amacryla ihtiyacr olan kurumlara gorevlendiriimesiie,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin g6sterilerek uygulamanrn yukarrda belirtildigi gergevede eksiksiz
bir gekilde yerine getirilmesinin sa$lanmast, altnan kararlara uymayan vatandaqlara Umumi Hrfzrssrhha
Kanununun 282'nci maddesi gerefiince idari para cezasl verilmesi, ayklnlrsrn durumuna gore
Kanunun
ilgili maddeleri gere[ince iqlem yaprlmasr ve konusu sug tegkil eden dairanrglara iliEkin Tiirk Ceza
Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna,

Oy birlifiiyle karar verilmigtir.
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