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ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI 

 

KARAR TARİHİ : 08.09.2020 
 

KARAR NO  : 61 
 

KONU   : Koronavirüs Tedbirleri (Covid-19 Ek Tedbirler) 
 

İLGİ   : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08/09/2020 
tarih ve 14533 sayılı genelgesi.  

 

 

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

Çiftlikköy İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi 
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddesi gereğince, İçişleri 
Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı “Covid-
19 Ek Tedbirleri” konulu genelgesi kapsamında, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 
08.09.2020 tarihinde Çiftlikköy Kaymakamı Ömer BİLGİN başkanlığında toplanarak 
aşağıdaki kararları almıştır. 

 
 

KARAR : 

  1- İlçemiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık 
alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, 
fabrikalar vb.) 16.06.2020 tarih ve 45 no’lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile alınmış 
olan maske takma zorunluluğunun devam ettirilmesine,  
 

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 alınmamasına,  

 
3- Restoran, 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, kolluk birimleri ve belediyelerin bu konuda gerekli tüm 
tedbirleri almalarına,  

 
4- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, 

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 ve alınan tedbirlere 
uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin 
artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına,  

 
5- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek 

ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda 
gerekli hassasiyetin gösterilmesine, 

 



 Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda 
belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere 
uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari 
para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 
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