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ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 18.06.2020 tarihinde
gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

cÜNoBıvı:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam

eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs
(Covid-l9) salgınından vatandaşlar|m|zı korumak ve salgının yayılmasını engellemek,

vatandaşlarımızrn sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili
mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
Koronavirüs Salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına

kişilerarası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da

son derece önem taşımaktadır. Bu çerçevede İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun
09.06.2020 tarihli ve 53 sayılı kararıyla 10.06.2020 tarihinden İtİbaren İlçemİz genelİnde

yaşayan vatandaşların açık alanlarda ve kamuya açık toplu alanlarda maske takma

zorunluluğu getirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Öte yandan içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönemİnde vaka sayılarının

artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda tüm illerimizde

bugünden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belİıtİlen esaslara göre

artırılması gerektiğinden;

l_ perşembe, Cuma, Cumartesi vePazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında

maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızııı/işyerlerinin ikaz
edilmesine,

2- 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı
hareket eden vatandaşlarımıza Ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarlnca zabıta ve kolluk kuwetlerince 900

(dokuzyüz) TL idari para cezası uygulanmasına,

Ayrıca; 15.06.2020 tarih ve 9493 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile; Lokanta,

restoran, kafe, vb. işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) haftada en aZ 2 kez
olmak üzere denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence

mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılması

talimatlandırılmıştı, Öte yandan turizm işletme belgeli tesislerde yapılacak olan denetimlerİn

yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sürdürülmesi turİzm açısından önem

taşımaktadır.

Bu nedenle ilçe srnırlarrmız içerisinde bulunan turizm işletme belgeli tesislerin (lokanta.

restoran, kafe vb.) denetimlerinin mümkün olduğunca sağlık, tarım, yerel yönetİm bİrimleri
personelinden ve kolluk personeline ihtiyaç duyulması halinde ise sivil kıyafetli kOllUk

personelinden oluşturulan komisyonlarca yapılmasına,

Bu kapsamda; ilgili birimlerce uygulamantn yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir
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şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha

kunrnrnrn 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre

Kanunun ilgili maddeleri gereğin.. işl.rn yup,İru.,, konusu suç teşkil eden davranıŞlara iliŞkin

Türk Ceza Kanununun lgİincimaddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin baŞlatılmaslna,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulum ıızca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32lÇ maddesi ve

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 18,06,2020

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 
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