
 

 

 

 Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.09.2020 tarihinde Saat 14.00’ de 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Mahmut ÇUHA-
DAR başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

 Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/ bulaşmanın 
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, me-
safeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uy-
gulamaya geçirilmiştir. Gelinen süreçte tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi neticesinde 16 Eylül 
2020 tarihinden itibaren aşağıdaki ek tedbir ler in alınması uygun görülmüştür . 

1) İlimiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde personelin ve kuruma 
girmek isteyen diğer kişilerin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu sorgulanarak kuruma alınma-
larına, HES kodu olmadığını bildiren vatandaşlar ımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık 
Bakanlığı'nın HES mobil uygulaması/e-devlet uygulaması/SMS yolu ile HES kodu alınmasına 
yardımcı olunmasına, kamu kurum ve kuruluşlarınca HES kodu sorgulaması öncesinde ve HES 
kodu sorgulaması sırasında kişisel mesafenin korunmasına yönelik  gerekli tedbirlerin alınmasına, 
vatandaşların kişisel mesafenin korunması konusunda hassas davranmalarına, HES kodu sorgula-
masında riskli olarak belirlenen kişilerin içeriye alınmamalarına, ikametlerinde izolasyonlarının 
devamının sağlanması amacıyla kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,  

2) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve 89780865-153-
14210 sayılı ve “Covid-19-Ek tedbirler konulu” genelgesi gereği izin verilen düğünlerde ve nikah-
larda misafirlerin girişlerinde ateş ölçümleri ve HES sorgulamalarının yapılmasına, HES 
kodu olmadığını bildiren vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığı’nın 
HES mobil uygulaması/e-devlet uygulaması/SMS yolu ile HES kodu alınmasına yardımcı olun-
masına, düğün/nikah salonu yetkilileri tarafından HES kodu sorgulaması öncesinde ve HES kodu 
sorgulaması sırasında kişisel mesafenin korunmasına yönelik  gerekli tedbirlerin alınmasına, va-
tandaşların kişisel mesafenin korunması konusunda hassas davranmalarına, HES kodu riskli ola-
rak belirlenen kişilerin nikah törenine/düğüne alınmamaları ve ikametlerinde izolasyonlarının de-
vamının sağlanması amacıyla kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,   

3) İlimiz genelinde Covid-19 salgınının kontrolü amacıyla yapılan denetim çalışmalarında 
denetçi olarak görevlendirilen yetkililerin ve kolluk kuvvetlerinin gerekli görmeleri halinde 
kişilerle ilgili HES kodu sorgulaması yapmak üzere yetkilendirilmelerine, HES kodu olma-
dığını bildiren vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uy-
gulaması/e-devlet uygulaması/SMS yolu ile HES kodu alınmasına yardımcı olunmasına, yapılan 
kontrollerde HES kodu riskli olarak belirlenen kişilerin ikametlerinde izolasyonlarının devamının 
sağlanmasına/izolasyonlarının devamının sağlanması amacıyla kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,  

 Kamu kurum ve kuruluşları ile nikah/düğün yapılacak mekânların faaliyetlerini yukarıda 
belirtilen kurallara göre sürdürmelerine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranış-
lara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatıl-
masına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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