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Ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, covid-l9 pandemi tedbirleri Eergevesinde, 1593 sayrLUmumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 
-og.og.2oio 

tarihinde
gergeklegtirilen olagan[stii gdri.igmede aqagrdaki kararlan almrgtrr.

ctnruBu:
Qin Halk cumhuriyeti'nin wuhan Kentinde baglayarak tiim diiLnyayr tehdit etmeye devam
9{en ve Diinya Saghk orgiitti tarafindan pANDEMi olarak ;i;lendirilen coronaviriis(covid-l9) salgrnrndan vatandaSranmrzr kc rumak ve sargrmn yayrlmasrnr 

"ng.ii"*"k,vatandaqlanmrzrn sa$hlrna olumsuz etkilerini asgariye lnairmel ve salgrnda 
"en 

etkili
miicadele olan sosyal mesafeyi saglamak igin gereken tedbirlerin kararlagtrrrlriasr.

KARAR:

covid-19 salgrnrnrn toplum sallrlr ve kamu diizeni agrsrndan orugturdulu riski ycinetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayrhm hrzrnr koniol altrnda tutma
amacryla Sa!Lk Bakanh!r ve Koronaviriis Bilim Kururunun rinerireri, Sayrn
cumhurbagkanrm rzrn talimatla. dofirultusunda birgok tedbir kara, ahnarak uygulamaya
gegirilmigtir.

igerisinde bulundufiumuz kontrollii sosyal hayat ddneminde ise salgrnla miicadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannln yanr srra her bir faaliyet alanr/i;
kolu igin altnmast gereken 6nlemler ayn ayrr belirlenerek igletmelerin tekrar faaliyete gegmeleri
saglanmaktadtr.

Bu gergevede, farkh tarihlerde yayrmlanan genelgeler ile belirri dezavantajlr
gruplara/meslek icralanna yonelik veya kamuya agrk bazr alanlarda herkese maske takma
zorunlululu getirilmig; igigler Bakanlrlr iller idaresi Genel Miidurliistiniin (a) 01.06.2020 tarih
ve 8567 sayrh genelgesi ile qehirlerarasr ve gehir igi yolcu tagrmacrh[rna iiigkin diizenlemeler
yaprlarak genelgenin (c) maddesi ile hangi durum ve sartlarda gehir igi toplu iagrma aragla.nrn
ayakta yolcu alabilecelini belirleme yetkisi il ve ilge hrfzrssrh-ha kurullairna veritmiq; itgi 1Uy30.05.2020 tarih ve 8556 sayrh genelge ve (c) 02.06.2020 tarih ve g59l sayrh gen"iget'e, it"
lokanta restoran, kafe ve benzeri igletmelerin mtiz ik faaliyetlerine krsrtlama getiiitriiti. -

Gelinen agamada ba$ta fiziki mesafe kurah olmak iizere ahnan tedbirlere yeterince
riayet. edilmemesinin hastahgln yayrlrm hrzrnr artrrmasr ve toplum safih!rnr riski atmasr
nedeniyf e; 07.09.2020 tarihinde Sayrn cumhurbagkanrmrzrn bagkanhgrnaa toplanan
cumhurbagkanh!r Kabinesinde ahnan kararlar do!rultusunda gl ilimizi kapsayacik qekilaej

1. ulke genelinde (meskenler harig olmak iizere) tum alanlarda (kamuya agrk alanlar. cadde.
sokak, park, bahge, piknik alanr, sahi[er, topru ula$rm aragra., igyerreii, fabrikalar vb.)
vatandaglarrmza istisnasrz maske takma zorunlulu[u getirilmi$tir.

2. Minibiis/m idibtisler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldrrrlma
yaprlmayan otobiisler gibi ig hacim bakrmrndan fiziki mesafe kurallarrnrn
uygulanamayacaf,r gehir igi toplu ulaqrm
miisaade edilmeyecektir.

ayakta yolcu ahnmasrna kesinlikletr
\W V



3' Restoran, kafe vb' tiim yeme-igme ya da e[lence yerlerinde saat 24.00'ten sonra mtizikyayrnlna (canl miizik, kayrt dinret mesi vb. her tiirrii yayrn dahir) higbir iar*a izinverilmeyecektir. Miilki idare amirlerinin koordinasyonunda kotjul birimleri u. y.r.t loroirnt..bu konuda gerekli tiim tedbirleri alacaklardrr.

4. Vatandaqlarrn toplu olarak bulundufu/buluna
restoran vb. yeme igme ve ellence mekanlarr
Salhk Bakanfilr Salgrn yd,netimi ve Qah
Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve ahnan
siireklilik tagryacak gekilde etkinlifinin artrnlmasma y6nelik gerekli tedbirler vali/Kaymakamlar
tarafrndan ahnacaktrr.

5' Koronaviriisle miicadele kapsamrnda alman tedbirlere riayet etmeyen gergek ve tiizel kigilere
(igletmeler vb.) uygulanan idari para cezarannrn tahs i konusunda rayriat<'a-trg,-,^, g.*Hi
hassasiyet 96sterilecektir.

- Kaymakamhllmzca yukartda belirtilen esaslar gergevesinde gerekli kararlarrn Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun 27 nci ve..72 nci maddereri uyi.,n"u ivedirik-le arrnmasr, ,ygrl."a"
herhangi bir aksakhla meydan verilmemesi ve malduriyete neden olunmamasr, alinan"kararlara
uymayanlara Umumi Hrfztssrhha Kanununun ilgili maddeleri gere[ince idari iglem tesis edilmesive konusu sug. tegk eden davranrgrara iligkin Tiirk ceza Kinununun igs inci maddesi
kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasi hususunda; Bilgi ve geresini <inemle arz ve rica
ederim.

Kaymakamhfirmrz ve irgili Kurumlarrmrzca Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin
gdsterilerek uygulamanrn yukarrda berirtilen gergevede eksiksiz bir qekilde yerine
getirilmesinin sa[lanmasr, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrftrssrhha Kanununrn
282'nci maddesi gerelince idari para cezasr verilmesi, aykr.h[rn durumuna g6re Kanunun
ilgili maddeleri gerelince iglem yaprlmasr, konusu sug tegkil eden davranrglar-a iligkin Tiirk
ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli igremlerin baglanimasrna,

Oy birlipiyle karar verilmiqtir.

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldr[r kararlara uyulmamasr halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak iizere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerefince kolluk kuwetleri ve zabrta ekipleri
taraftndm 392,00 TL, idari para cezasr uygr lanmasrna,
b. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gerepince J,150,00 TL,
c. Tiirk ceza Kanunu'nun Bulaqrcr Hastahklara ifigti" r"auirte.e eykrn Davranma
baghkh 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan
kigi, iki avCg4. bir wla kadar hanis cezastvla cezalandtnfu.' htikmti uyannca, Uu triitme
uymayan kiqilerin, haklannda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek iizere adli
makamlara bildirilmesine,

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca, 5442 sayit
1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun

il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve
ve 72. maddeleri uyannca, O9.O9.2O20

\,
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tarihinde oybirligi ile karar verilmigtir..



11 ./2020

Unal KOQ

KAYMAKAM
Belediye Bagkan V.

Uy"


