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ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, 1593 saYılı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 25,06,2020 tarihinde

gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

çüN»nvı:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin_ Wuhan Kentinde _b{glr[ tüm dünyayı tehdit etmeye devam

eden ve Dünya S;ğik örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs

(Covid_19) salgınınJan vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmas_ını engellemek,

vatandaşlarlmlzln sağlığına olumsuz etkilerini asgariye iıidirmek ve salgında en etkili

mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaştırılması,

KARAR:
Covid_l9 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bİlim

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın taiimatları doğrultusunda

salgının/bulaşmanln toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyal izolasyonu temin, ."ruİ.yİ koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla

birİok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir,

01.06.2020 tarihli ve 8567 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan il ve

ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile kontrolltı sosyal hayata geçiş sonrasında

sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim kurulu tarafindan hazır|anan "kent içı ulaşım

Araçları (Minibiisler, Dolmuşlar, Halk otobüsleri, Beledİye otobüslerİ v.e Diğerleri) ile

iıgııi ,aıınm"r, G;;;İ;, ön|ıİ*ırr, .ve "Koroyolu Taşımacılığı, Demiryolu TaŞımacılığı,

Denİzyolu Yolcu Taşımacılığı ile İIgili Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehberler

doğrultusunda şehiriçi ve şehirl.rurui, yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirler karar

altına alınmıştır. 1|.06.2020 tarihli u" q2gt sayıiı içişleri Bakanlıgı Genelgesi ile Covid_l9

salgını ile mücadele sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve

deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışla.na getirilln kısıtlamalar (iran kara sınır kapı|arından yolcu

giriş/çıklşlarına ytınelilr hükümter hariç) yürürlükten kaldırılmlştır. Turizm sezonunun açılması

veütkemizegiriş-çıkışkısıt|amalarınınkaldırılmaslsonrasındaönümüzdekisüreçteyabancı
turistlerin ülkemizdeki turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir, 24,06,2020

tarihli ve 10l32 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında;

l. Ülkemize yurtdışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu

taşıma araçlarının'01.06202otarihli,. gsoz sayılı Genelgede yer alan araç içi oturma

planı kısıtlamasına uygun olup olmadığına bakıimaksızın hudut kaPısına geldiği sıradaki

yolcu sayısını urtr.rnu,olk (tılkemiz 
-i-çejsinde 

varış noktasına kadar yeni yolcu almamak)

laydıyla yolcu taşımalanna müsaade edilmesine,

2.65yaşveüzeriyabancıturistlerin,ülkemiziçerisinde
gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerinde "seyahat İzin Belgesi" aranmamaslna,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,nun aldığı kararlara uyulması hususunun takibine;

,yrlmumusı halinde ve her seferinde ayrı ayn olmak ijzere:'



a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiPleri

tarafından 392,00 TL, idari para ceza§ uygulanmasına,
b. Umumi Hıfzissıhha Kanunu,nun282. maddesi gereğince 3.I50,00 TL,

c. Türk Ceza Kanunu,nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma

başlıklı 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uYmaYan

çişi, ikı audan bi, urlo kodlİ, hooi, ,rrorİulo 
""rolondrrılır." 

hükmü uYaJlnca, bu hükme

uymayan ı.lşiı.r'ii, ıruı.ıur*au E..@ir ve ifa edilmek üzere adli

makamlara bildirilmesine,

ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulum uzca, 5442 sayılı il idaresi Kanunu,nun 32lÇ maddesi ve

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 25,06,2020

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir,
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