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uulu, Covid-19 pandemi tedbirleri EerEevesinde, I 593 sayrL Umumi
26. maddesine istinaden og.og.20ro tarihinde gergekrestirile,

lrdaki kararlan almrgtrr.

GTJNDEM:
Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde b
ve Dtinya Salhk Orgtitii tarafindan PANDE
salgrnrndan vatanda;lanmrzr korumak
salhlrna olumsuz etkilerini asgariye
mesafeyi saflamak igin gereken tedbirl

KARAR:
Covid- 19 salgrnrnrn toplum sallr$r ve kamu
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesaieyi koruma
Sa[lrk Bakanlrlr ve Koronaviriis Bilim Ku.

igigleri Bakanh[r genelgeleri ile betirli
veya kamuya agrk bazr alanlarda herkese

02.06.2020 tarih ve 8591 sayrh genelge ile lo
miizik faaliyetlerine k-rsrtlami geti.it.i j"ti.

Gelinen agamada bagta fiziki mesafe kurah olmak iizere atnan tedbirlere yeterince riayet
edilmemesinin hastahlrn yayrrrm hrzrnr artlrnasr ve toprum sa[hfrn riske atmasl nedeniyre;

aqkanlgrnda toplanan Cumhurbagkanhlr

. 14533 sayrh igigleri Bakanhgr Genelgesi

f. ilge genelinde (meskenrer harig olmak iizere) ttim alanrarda (kamuya agrk aranrar,
cadde, sokak, park, bahge, piknik alan, toplu ula$rm araglarr, igyerleri, fuUit utar
vb.) vatandaglanmrza istisnasz maske takma zorunlulu[unun-olrnu.rru,

2. Minibiis/midibiisler ire kortuk kapasitelerinde herhangi bir seyrertme vekaldrnlma yaprlmayan otobiisler gibi ig hacim bakrmrndan fiiiki mesafe
kurallannrn uygulanamayacagr gehir lgi top1" ula;rm araglannau uyuttu--yJ",
ahnmasrna kesinlikle miisaade edilmemesine,

Bunlann drgmda kalan kottuk kapasiteleri seyrettilmigftaldrrrrmrg otobiisrer gibi
ayakta yolcu taqrma alrrhkh toplu ulaqrm arag da daha <inceki il Umumi



Hrfzrssrhha Kurulunun 0g-06.2020 tarihli ve 52 sayrh kararlan dolrurtusunda
ayakta yolcu alrrunamasrna,

3' Turizm iqletme belgesi olan otel vb igyerlerinde bulunanlarda dahil olmak iizere
Restoran, kafe vb' tiim yeme-igme ya da efrence yerrerinde saat 24.00,ten sonra
miizik yayrnma (canrr miizik, kayrt dinletilmesi vb. her tiirrii yayrn dahil) higbirgartta izin verilmemesine, Miilki idare amirlerinin koordinasyonunaa tottut
birimleri ve yerel ytinetimrerin bu kr nuda gerekri tiim tedbirreri armasrna,

4. vatandaqlann topru orarak bulundugu./bulunabilecefii yerler (pazaryerleri vb.) ile
kafe, restoran vb. yeme iEme ve efirence mekanlannda; Koionarririis salgrnryla
miicadele amacryla Sa[r* Bakanhfr Salgrn y<inetimi ve Qarrgma Rehberi ile igigleri
Bakanl[rmn ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve ahnan tedbirlere uyulmasr
hususundaki denetimlerin si,ireklilik taSryacak gekilde etkinliginin artrlimasrna
y<inelik gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafindan ahnmasrna,

5. Koronavirtisle miicadele kapsamrnda ahnan tedbirlere dayet etme.ren gergek 
'etiizel kigilere (igletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarrnrn tahsili konusunda

Kaymakamlarca gerekli hassasiyetin gdsterilmesine,

Hemen giderilebilir nitelikte anhk uygulamalardan kaynakh siireklilik ta$rmayan aykrrrlklar
igin birinci ihlalde uyan, ikinci ihlalde para cezasr, iiEiincii ihlalde 1 gtin, dtirdlncii ihlalde 3
giin ve ddrdiincii ihlalden sonraki ihlallerde 7 gii n faaliyet durdurma cezasr teklifleri miilki
idare amirine iletilecektir.

Kaymakamlarrmrz ve ilgili Kurumla.mrzca konu hakkrnda gerekli hassasiyetin
gdsterilerek uygulamantn yukarrda belirtilen gergevede eksiksiz bir gekilde lerine getirilmesinin
saflanmasrna, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi HrErssrhha Kanununun 2Einci maddesi
gerelince idari para cezasr verilmesine, aykrnhlrn durumuna g6re Kanunun ilgili maddeleri
gerelince iglem yaprlmasrna, konusu sug tegkil eden davranrqlari itiqtin tu.k ceia Kanununun
195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baqlatrlmasrna,

Oy birligiyle karar verilmigtir.

Ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrlr kararlara uyulmamasr halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak iizere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gere[ince kolluk kuvrretleri ve zabrta ekipleri
tarafndan 392.00 TL, idari para cezasr uygulanmasma,
b. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 2E2. maddesi gerepince 3.150,00 TL,
c. Tiirk ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastahklara iligki, tedbi.tere aykrn Davranma
ba$hkl 195. maddesinde yer aran "... yetkili makamlarca ahnan tedbirrere uymayan
kigi, iki avcgn bir wla kodar haois cezas,ra cezarandmhn' hiikmii uya.nca, bu- htilime
uymayan kigilerin, haklannda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek tizere adli



Ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca, 5442 sayiril idaresi Kanunu,nun 32lQ maddesi ve 1593sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun zl. vi lz. maddeleri uyannca, 0g.0g.2020 tarihindeoybirli!i ile karar verilmiqtir.
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