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ILÇE HIFZISSIHHA KOMISYON KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 0210612020 pazartesi giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet
Ali KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekkill etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmrştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık BakanJığı

ve Bilim

Kurulırnun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanmızııı talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın
toplum sağlığı ve kamu dtizeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,
sosyal mesafeyi koruma ve salgırurı/bulaşın yayılrm hızını kontrol altında tutma amaclyla
birçok tedbir karan almarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda şehir içi ve şehirlerarası
yolcu taşrmac ığı ile ilgili kısıtlama kararlan da belirlenerek kamuoyuna duyurulmuştu.

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat siiıecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafindan *Kent İçi Ulaşım AraçIarı (Minibiisler, Dolmuşlar,
Halk Olobüsleri, Bekıliye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler", "
Penonel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemter", ve "Karayolu TaşımacılıP,
D_emiryolu Taşımacılığı, Denilyolu Yolca Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken
Onlemleı}' adıyla şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacrlrğına ilişkin rehberler hazırlanarak
Sağlık Bakanlığı web sitesinde yayrnlanmıştr.
Bu kapsamda; İl İdaresi Kanununun 1llC maddesi ile Umumi Hıfassıh}ıa Kanununun
27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağda belirtilen kaıarlar alrnmıştır.
1) Tüm şehil içi çalışan toplu taşlma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında
belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin o%50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki karar
yiiriirliikten kaldrnlmıştır.
2) Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşlmacılığında uygulama Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kuniu tarafindan hazrrlanan ve yukanda belirtilen rehberler doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
3 ) Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibiisler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve
Diğeıleri) araçlara koltuk sayrsı kadar mi§teri almacak, ayakta yolcu alınmayacaktır.
Karşılıklı dörtlti koltıülann iki koltuğu kullanılacak, ylız We gelinmeyecek şekilde çapraz
olarak oturulacakiır.
4) Farklı özelliği veya niteliği olan, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma aracı olan
köriiklü otobiislerde (18 m.) ruhsatında yazıh olan ayakta yolcu taşrma kapasitesinin üçte biri
(1/3) sayısında ayakta yolcu alabileceklerdir.
Diğer yandan,
31.05.2020 tarih ve 48 nolu Hıfzısfıha Karanyla 1 Haziran 2020
hizrnet vermeye başlayacağı belirtilen işletmelerle ilgili olarak;

taihi itibariyle

kr bahçesi, demek
lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00'a kadaı siirdüebileceklerdiı.' Söz konusu
işletmeler saat 22.00'daıı sorıra temizlik, ertesi güne hazırhk vb. ıİedenlerİe müşteri almamak
kaydıyla çalışabilecek]erdir
6) Şehirlerarası yol gilzergahlan iizerindeki din]enme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran
vb. yerlerin kapanış saatleri İlçe Hrfzrssrhha Kurullan tarafından beliılenecektir.
5) Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane,

7) Kıraathane, kahvehane, demek lokalleri vb. iş yerlerinde, temasa neden olabilecek

iskambil, okey, tavla oyunlan ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmeyecektir.
8) l Haziran 2020 tarihi itibariyle faaliyetine izin verilen işletmelerde kişiler arası mesafe
ihlaline ve temasa neden olabilecek danVoyun vb. amaçlarla miizik (canlı miızik dahil)
kesinlikle yapılmayacaktır. Sadece müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yapılmaslna
miisaade edilecektir.
9) Daha önce faaliyetleri geçici siiıeliğine durdurulan intemet kafeler, playstation vb. o1ıın
salonlan ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, tavem4 disko ve berızeri yerlerin
faaliyetlerine ilişkin kısıtlam4 geçici bir siiıeliğine devam edecektir.
10) İlgili federasyonlann izni ile yapılacak müsabaka, antıenman ve hazırlrk siireçleri hariÇ
olmak= iizere spor merkezleri, tesisleri ve salonlannda takım ve temas halindeki sporlar,
miisabakalar, eğıence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.)
veya kişilerin- birbirleriyle yakrn temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen

kısıtlamalar geçici bir siireliğine devam edecektir.
11) valilik/kaymakamlıklarca umumi Hıfzssüha kanunu çerçevesinde _alınacak kararlara
gerekli hallerde denetim yetkisi sakh kalmak kaydıyla Turizm Işletme
ilijkin şikayet've
'tonaklama-tesisleri,
lokanta ve restoranlarrn koronavirüs salgınr ile ilgili alınacak
neıgeli
tedĞrler kapsamında denetimi İl Kültiir ve Turizırı Müdürlüğiince yerine getiİilecektir.
12) Turizrn işletıne belgeli olanlar dışındaki tesisler, kaymakamlıklarca içinde halk sağlığı
imuu/ hekim, yerel yonetim temsilcileri, iş sağlığı uzlnanl ve makine mühendisinin
uuıu"augu usgari ueş tışiıit uır tomisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenecektir.
geçen
Bu kararlar ve sağlık Bakanlığı web sitesinde yayrnlanan ilgili rehberler, büsi
yerleri/
iş
tesis, işletrne ve kişilerii bağıı oldugu meslek örgütti,/ oda tarafından, tiim üye
kişilere imza kaışılığı tebliğ edilecektir.

Avnca:
tarihli
13) Milli Eğitiın Bakanlığı Özel Ögretim Kurumları Genel Müdiirlüğü, iin 29.05.2020 ,özel
Ö'r.liıı.J'Or"".ı Beitfu; Kurumlin ve yaz okullan, nrn açılması, 29.05.202o_tari_tıli
ın açılması, 01.062020 tarihli
Motorlu Taşıt Siirücüleri Kursları ile Özel Mütelif Kurslar,.
,özel
:Or"ı Ogr"iı" Krırslan, nın açılmasr, 01.06.2020 tarihli
Eğitim ve Rehabilitasyon
geçen
kurs_ ve merkezlerin ilgili
MerkezlJri, nin açılması ile ilgili yazılan gereğince, büsi
yuzlr, ,. eklerinde belirtilen kurallan yerine getirmeleri kaydıyla açılmalan uygun
görülmi§tilr.

kararlar hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak iizere
uygulamanın yukanda belirtiıen çerçevede eksiksD bir şekilde yerine getirilmesinin
,"g-ı*.*r, teibirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi
g"i.gln"" idari para cezasr verilmesi, aykınhğın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
işlem
ğ"..ği"""
'
i9s i.rci -addesi kapsamrnda gerekli adli işlemlerin başlatılması tedbirlerinin
uygularıacağına.

1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy
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