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İlÇe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanunuhun 26.maddesine
istinaden 12.11.2020 tarihinde saat 10:00' da Kaymakamlık Makamında gerçekleştirilen olağanüstü
toplantıda aşağıdaki kararlar alınmışür.

GüND

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve
DünYa Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-l9) salgınından
ülkemizi ve vatandaŞlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken tedbirlerin
kararlaştırılması.

KARAR

1- iÇiŞleri Bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlüğünün 11.11,2020 tarihli ve l8579 sayılı yazısında,
"vatandaŞlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde ve sokaklar \özeltikle traJiğe kapalı
olanlar), ihtiYaÇ duYulan meydanlar ve toplu taşım.ü arqç clurakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme
yasağı getirilmesi gereldiği" bildirildiğinden, ilçemiz hudutlarında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu
aşağıda sıralı yerlerde l2.11.2020 tarihi itibariyle sigara içme yasağı getirilmiştir:- Cumhuriyet Meydanı

- Tüm semt pazar yerleri
- Tüm toplu taşıma durakları (5 metrelik çewesi döhil)
- Kemer Sahil yaya yürüyüş yolu (Olbia park - Kuğutu park arası)

2- ilÇe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,
a) 1593 saYılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 Tlidari para

cezası uygulanmasına,
b) 5326 saYılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392.00 Tlidari pııra cezası

uygulanmasına,

c) 5237 sayllı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere
başlıklı 195. maddesinde yer alan"... yetkili makamlarca alınan teılbirlere uymayan kişi,

Aykırı Da
iki avdan

Vranma

bir vıla
kadar haois cezasıvla cezalandırılır.'' hükmü uyannca! bu hükme u}mayan
adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırı

kişilerin, haklarında gerekli

mların uygulanmasına,

3- Bu kararın Kaymakamlık ve Kemer Belediye Başkanlığı imkinlarıyla halka duyurulmasına,

Ilçe
Umumi Hı
verilmiştir.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca. 5442 İI İdaresi Kanununun lllC maddesi ve 1593 savılı
fzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarl nca, 12.11.2020 tarihinde oybirliği ile karar
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