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ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.ve 72. 

maddeleri gereği 09/09/2020 tarihinde Saat:14:00'da Vali Bilal ŞENTÜRK Başkanlığı’nda 

toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

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

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

faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda İlimiz ve tüm ilçelerde; 

1-Meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, 

piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske 

takma zorunluluğu getirilmesine, 

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 alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, 

3-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 

ayrıca Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda 

gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, 

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

kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; 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, 

5-Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel 

kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Mülki idare amirlerince   

gerekli hassasiyet gösterilmesine, 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması,  tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna 

göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 

Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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      BaĢkan 
                                                                                                                                 Bilal ŞENTÜRK 

                                                                                                                                           Vali  

 

 

 

  
        Üye                                          Üye                                                              Üye 

  Semih ġAHĠN    Uzm. Dr. Serkan Kadir KESKĠN                     Uzm. Dr. Erhan ARIKAN  

Belediye Başkanı                           İl Sağlık Müdürü                                                    Başhekim 

                            

       

 

        Üye                                                      Üye                                                                Üye 

Dr. Ali MENEKġEOĞLU               Ramazan ÇELĠK                                 Necmettin YOLDAġ 
  J. Tbp .Binbaşı         İl Milli Eğitim Müdürü                        İl Tarım ve Orman Müdürü   

 Garnizon Baştabibi 

 

                                         
 

          Üye                                                        Üye 

     Mustafa BUDAK                   Erkan BELER 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü                    Serbest  Eczacı 

 

 


