
İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 

KARAR NO  : 67 

 

KARAR TARİHİ : 08.09.2020 

 

 

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08 Eylül 2020 günü saat 18:00’da Vali 

Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki 

kararları almıştır. 

 

Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu 

kapsamda; 

 

 

1.  İl genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, 

cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, 

fabrikalar vb.) vatandaşlara 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, 

3. Restoran, otel, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra 

müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta 

izin verilmemesine ve kaymakamların koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel 

yönetimlerce bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, 

4. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler ( pazaryerleri, sahiller vb.) 

ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında;  Sağlık Bakanlığı Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili genelgelerinde belirtilen 

Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara 

uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin 

artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin kaymakamlarca alınmasına,  

5. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri 

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya 

hesaplarından paylaşılmasına, 

6. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında 

duyurulmasına, 

7. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

8. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu 

görevlileri tarafından yürütülmesine, 

9. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine, 

            Oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

 Aslı imzadadır. 
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