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DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 

maddesine göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında COVİD-19 tedbirleri hususunda olağanüstü 

toplanmıştır. Bu kapsamda; 

 

1) 16.09.2020 tarihli 59 Nolu ve 18.10.2020 tarihli ve 64 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis 

Kararlarında yer alan “İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda 

(özel bankalar dahil) çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran 

tüm vatandaşlarımız ile Stadyum girişlerinde, tüm sınavlarda sınav yapılacak olan 

binaların girişlerinde, otogar, gar, havalimanı girişlerinde, AVM girişlerinde giriş yapan 

her kişiye ve pazaryerlerinde pazaryeri esnafına yönelik Sağlık Bakanlığının uygulamaya 

koyduğu “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya 

alınması ve şüpheli kişi tespit edildiğinde gerekli yerlere bildirilmesi” kararlarının 

20.10.2020 tarihli İl Pandemi Kurulu Kararları doğrultusunda kapsamının genişletilerek; 

• HES kodu sorgulamasının il genelinde tüm işletme/ işyerlerinde yaygınlaştırılmasına, 

HES kodu sorgulamasının işyerlerinin büyüklük ve imkanlarına göre personel girişinde 

telefon/tablet üzerinden yapılabileceği gibi toplu personel sorgulaması şeklinde personel 

veya insan kaynakları birimlerince yapılabilmesi için her türlü imkan ve donanım 

kullanılarak işyeri sahibi tarafından tüm tedbirlerin alınmasına; riskli kişinin uygun bir 

alanda izole edilerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesine, 

• Özellikle restaurant, kafeterya vb. yeme-içme mekanlarında müşterilere yönelik HES 

kodu sorgulanarak müşterilerin işletmeye alınmasına ve şüpheli kişi tespit edildiğinde 

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesine, 

• İşletmeler tarafından görünür olacak şekilde “Bu işyerinde HES kodu sorgulaması 

yapılmaktadır” levhaları asılarak kişilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık 

oluşturulmasına, 

 

2) 20.10.2020 tarihli İl Pandemi Kurulu Kararları doğrultusunda; sigara içmenin, doğru 

şekilde maske takmayı engellemesinden dolayı, halkın yoğun olarak bulunduğu 

meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu 

taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında sigara 

içilmesinin yasaklanmasına, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 
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