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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün
08.09.2020 tarihli ve 14533 sayrlı "Covid -19 Ek Tedbirler" konulu Genelgesi kapsamında
alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, |593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26.

maddesine iştinaden 09.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki
karar|arı almıştır.

cüN»rcvı:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Orgütti tarafindan pandemi

olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının
yayılmasını engellemek amacıyla yukarıda zil«edilen İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Covid-19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyannca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma arrıacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımrzın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirildiği,

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayatdöneminde salgınla mücadelenin genel
prensipleri o|an temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu
için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere ulum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem
taşıdığı,

Bu çerçevede, farklı tarihlerde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile belirli
dezavantaj|ı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı a|anlarda herkese maske
takma zorunluluğu getirildiği; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarihli ve 8567 sayılı genelgesi
ile şehirlerarasl ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak genelgenin (c)

maddesi ilehangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğini
belirleme yetkisinin il ve ilçe hıüıssıhha kurullanna verildiği; İçişleri Bakanlığının 30.05.2020
tarihli ve 8556 saylı ve 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı genelgeleri ile lokanta restoran, kafe
ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği,

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak izere alınan tedbirlere yeterince
riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması
nedeniyle; 01.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 ||imizi kapsayacak şekilde;
gerekli kararlann Vali ve Kaymakamlarca, genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde, Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 ncive72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınması istenmiştir,

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar kapsamında yapılan görüşme sonucunda;

l. İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak izere) tiim alanlarda (kamuya açık a|an|ar,

cadde, sokak, park, bahçe, piknik a|anı, sahiller, toplu ulaşım araç|arı, işyerleri, fabrikalar vb.)

vatandaşlanmıza istisnasrz maske takma zorunluluğu getirilmesine,
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2. Toplu rılaşım araçlarında:

a. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve
kaldırıIma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının
uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle
müsaade edilmemesine, karşıhkh döıtlü koltuk grupları olan araçlarda bu koltuk gruplarının
sadece ikişer koltuğunun kullanılması, yLız yize gelinmeyecek şekilde çapraz olarak
oturulması, oturulmayacak koltuklann uyancı şerit çekilmek suretiyle kullanıma kapatılmasına,

b) Raylı sistem araç|arı (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri
seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında
fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde (karşılıklı dörtlü koltuk grupları olan
araçlarda bu koltuk gruplarının sadece ikişer koltuğunuıı kullanılmusı, yüz yüze
gelinıneyecek şekilde çaprüz olurak oturulması, oturulnıayacak koltukların uyarıcı şerit
çekilmek suretiyle kullanınıa kapatılnıası şartıyla) teknik velveya tescil belgelerinde belirtilen
ayakta yolcu kapasitesinin en fazla oh4\'ı kadar ayakta yolcu alınabileceğine,

c) Raylı sistem araçIarı (metro, tramvay vb.), metrobrisler ve koltuk kapasiteleri
seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayaL<ta alınabilecek yolcu saylslnl belirtir 1evha/tabelaların
herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki
olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine,

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri ile otel ve konaklama
tesislerinde saat 24.00'ten sonra müzik yaylnına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü
yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, Kaynıakamların koordinasyonunda kollı"ık
birimleri ve yerel yönetimler tarafindan bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasına,

4. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller
vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekönlannda; Koronavirüs salgınıyla
mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, İçişleri Bakanlığınıır
ilgili Genelgeleri ve İ1 Hıfzıssüha Kuıulumuzca belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere
uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına
yönelik gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafindan alınmasına,

5. Koronavirüsle müıcadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etıneyen gerçek ve
tizel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarrnın tahsili konusunda
Kaymakamlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

6. Yukarıda beliıtilen hususların uygulanmaslnln, takip ve denetiminin
Kaymakanlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdıirlükleri ve belediycler tarafındarı
koordineli bir şekilde yapılmasına,

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her
seferinde ayrl ayfl,

a) Bu kararın 1. ır,ıaddesinde belirtilen maske takma zorunluluğuna uyulmaması
halinde l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900.00 TL idari
pat a cezas;, uygu lanması na,

b) Bu kararın 2. ve 3. maddelerinde belirtilen kural ve yasaklara uyulmaması halinde
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150.00 TL idari para

cezas1 uygulanmasına,

c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. nraddesi gereğince 392.00 TL idari para

cezag uygulanmasına,

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı
Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınaır tedbirlere uymayan
kişi, ." hükmü uyarlnca, brı hükme
uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmelç üzere adli makamlara
bildirilmesine,
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