
 

 

KARAR NO:92      KARAR TARİHİ:08 Eylül 2020 

  İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08 Eylül Salı günü saat 17:00 da Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket 

AKSOY başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerden müteşekkil olarak toplanmış ve; İçişleri 

Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.09.2020 gün ve Covid-19 Ek tedbirler konulu genelgeleri gereği 

aşağıdaki kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

  İlgi :      a) İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı Genelgesi. 

    b) İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı Genelgesi. 

    c) İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı Genelgesi. 

 

İçişleri Bakanlığımız tarafından farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı 

gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu 

getirilmiş; ilgi (a) genelge ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler 

yapılarak genelgenin (c) maddesi ile hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta 

yolcu alabileceğini belirleme yetkisi ilçe hıfzıssıhha kurullarına verilmiş; ilgi (b) ve (c) genelge ile 

lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti. 

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet 

edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 

07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İlçemizde; 

 

1-  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; 

Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu 

taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde %30 

kapasitede ayakta yolcu alınabilmesine; 

     Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını 

belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılması ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin 

fiziki olarak işaretlenmesine; 

2-  Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde (turizm işletme belgesi olan otel 

restoran vb. tesisleri de dahil)  saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. 

her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine; 

3- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, 

restoran vb. yeme içme ve eğlence mekânlarında; 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; 

   



   

 

 

  Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun 

ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

BAŞKAN 

Ertuğ Şevket Aksoy 

 Kaymakam  

 

 

 

 

 

 

 

          ÜYE                         ÜYE                ÜYE 

Mehmet OKTAY                          Levent HARPUT              Dr. Mehmet TÖREYENLER 

   Belediye Bşk..                            Tbb. Albay                     İlçe Sağlık Müd. 

 

 

 

 

 

 

 

         ÜYE           ÜYE               ÜYE 

Nejmettin KAYA          Dr. Hüseyin AYHAN    Ecz. Cavit ÖZDEMİR 

İlçe Tarım ve Orman Müd.                           Belediye Tbb.                                  Serbest Eczacı                                     

 

  

  

 

 

 

 

       ÜYE 

Op. Dr. Hüseyin BAŞ 

      Serbest Tbb. 


