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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen
Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının
yayılmasını engellemek için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 26. Maddesine istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. madde|eri
kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım
hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok
tedb ir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

Bu ÇerÇevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığı tarafindan yayımlanan genelgeler ile
belirli dezavantaj|ı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı İlanlarda
herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567
sayılı Genelgesi ve Kırklareli İl Umumi Hıf2ıssıhha Kurulunun 01.06.2020 tarih ve 2020/55
saYılı kararı ile şehirlerarasl ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış;
iÇiŞleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı Genelgesi, Kırklareli il' Ü."-İ
Hıfzıssıhha Kurulunun 31.05.2020 tarih ve 2020153 sayılı kararı, İçişleri Bakanlığının
02,06.2020 tarih ve 859l sayılı Genelgesi, Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
02,06-2020 tarih ve 2020157 sayılı kararı ile lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin
müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti.

Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak izere alınan tedbirlere
Yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını arttırması ve toplum sağlığının
riske atılması nedeniy|e;07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
toPlanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve içişleri Bakanlığı'nın
08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

1. İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar,
cadde, sokak, Park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri,
fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesine,

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve
kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe
kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu
alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,

Bunların dıŞında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi
aYakta Yolcu taŞıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; otobüslerin araç tescil
ruhsatında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin oZ5O'si oranında ayakta
yolcu taşınmaslna,
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Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu
sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve

ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle

belirlenmesine,

Restoran, kafe vb. tüm yeme_içme ya da eğlence yerlerinde (Turizm işletme
belgesi olanlar dahil) saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt
dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, Mülki
İdare Amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler
tarafindan bu konuda gerekli tüm tedbirlerin ahnmasına,

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (Pazar yerleri,
sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında;
Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve

Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara,
alınan tedbirlere ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulması
hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artrrrlmasına,

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve
tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda
Kaymakamların, Defterdarlığın, Vergi Dairesi Müdürlüklerinin,
Malmüdürlüklerinin ve tahsilata yetkili diğer kurumların gerekli tüm tedbirleri
almasrna,

.Yukarıda belirtilen esasların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine, alınan
kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para

cezasl verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oybirliği ile karar verildi.

Ku

4.

5.

cgJ
Osman BI

Vali

Sayfa2 l3



T.C.
KIRKLAREı,İ vaı,iı,iĞi

iı, uvıuıvıi rrırzısslHHA KURULU KARARI

Karar Tarihi :O8,09 "JO2O
Karar No : 2ö2O l 1C^-1

ü
Il SdğLk Müdürlüğü
Dr. Çiğdem CERİT
iı sagıık Müdüriı

s?M"
Halk Sağ. Hiz. Başk. V.

il Tanm ve
M

KATILIM OLMADI
Garnizon Tabibi

KATILIM OLMADI
serbest Hekim

Çevre7e Şehircilik il
Müdürlüğü

Ecz. Adnan BIYIKLI

3l3

öilal KUŞoĞLu#
Il Ozel Idaresi


