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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

           İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 

 

COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmişti. 

 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için 

alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin 

sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

 

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet 

edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 

1. İlimizdeki (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, 

park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) maske 

takmanın zorunlu olmasına, 

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma 

yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı 

şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmamasına, 

3. Tramvay ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma 

ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde toplam 

yolcu kapasitesinin %50 si oranında yolcu alınmasına, yolcu sayısını belirten levha/tabela 

herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki 

olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine, 

4. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik 

yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin 

verilmemesine, Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel 

yönetimlerce bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, 

5. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile 

kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekânlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele 

amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının 

ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki 

denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin 

alınmasına, 

 

Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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