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SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 

maddesine istinaden Vali Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 08/09/2020 tarihinde İlimizde 

Coronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere 

toplanmıştır. 

 

GÜNDEM: 

 

  Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının 

yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken ek tedbirlerin kararlaştırılması.   

 

   

KARARLAR: 

 

 COVID-19 hastalığının yayılma hızının yüksek olması, toplumun büyük kısmını 

etkilemesi nedeniyle ve salgın hastalığın istenmeyen sonuçlarını engellemek amacıyla tedbirlerin 

artırılarak halkımızın hastalıktan etkilenmesini önlemek için kararlar alınmaktadır. 

İlimizde Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri ve İçişleri 

Bakanlığı’nın COVID-19 salgını ile ilgili genelgeleri doğrultusunda Kurulumuzca daha önceden 

alınan tedbirler, daha sonra vaka artış hızının azalmasıyla birlikte geçilen “kontrollü sosyal 

hayat” döneminde aşama aşama esnetilerek veya kaldırılarak halkımızın bu yeni döneme 

uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 

Ancak gelinen noktada son zamanlarda vaka artış hızının artması, salgınla mücadelede en 

önemli konuları oluşturan fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarının 

uygulanmasında yaşanan aksaklıklar bir takım yeni kararların alınması zorunluluğunu 

doğurmuştur. 

Bu kapsamda; 

1- Kurulumuzun 18/06/2020 tarih ve 74 sayılı kararıyla ilimizde kamuya açık alanlar, 

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



Karar No : 112 

Karar Tarihi : 08/09/2020        

 

Sayfa 2 / 3 

 

fabrikalar vb tüm kapalı ve açık alanlarda ( meskenler hariç ) zorunlu hale getirilen 

maske kullanımıyla ilgili denetimlerin artırılmasına, maske kullanmayanların maske 

kullanmalarının sağlanmasına, 

2- Kurulumuzun 01/06/2020 tarih ve 60 sayılı toplantısında alınan “ayakta yolcu taşıma 

izni ve zorunluluğu olan araçlarda, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin 

%50’si kadar yolcu olmasına,” kararının, “fiziksel mesafe kuralının 

uygulanamayacağı, koltuk kapasitesinde seyreltme / kaldırma yapılamayacak otobüs, 

minibüs, midibüs vb. şehir içi toplu ulaşım araçlarına hiçbir şekilde ayakta yolcu 

alınmamasına” şeklinde değiştirilmesine, 

3- Aynı şekilde ilimizde faaliyet gösteren raylı ulaşım araçlarında ( tramvay ) ve koltuk 

kapasitesi seyreltilmiş / kaldırılmış toplu ulaşım araçlarında fiziksel mesafenin 

korunacağı şekilde; 

• Tramvay ve belediye otobüslerinde, karşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze 

gelinmeyecek şekilde çapraz oturulmasına, 

• Arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olmasına, 

• Ayakta yolcu taşıma izni ve zorunluluğu olan araçlarda, araç ruhsatındaki 

ayakta yolcu kapasitesinin %50’si kadar yolcu olmasına, 

• Yolcu sayısını belirten levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılmasına 

ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle 

belirlenmesine, 

4- Kurulumuzun 21/07/2020 tarih ve 98 sayılı kararıyla genel mevzuatları ve 

ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunmalarına izin verilen 

işletmelerden restoran, kafeterya, 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, konuyla ilgili kolluk birimleri ve yerel 

yönetimlerce gerekli tedbirlerin alınmasına, 

5- Kurulumuzca daha önceden alınan kararlarda da belirtildiği üzere vatandaşların toplu 

olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran 

vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma 

Kurulu’nun hazırladığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri 

Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgelerinde belirtilen COVID-19 salgınıyla mücadele 

amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin 

süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına, 
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde 

ayrı ayrı olmak üzere;  

 

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın 

genelgelerinde belirtilen miktarda,  

b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası 

uygulanmasına,  

c) Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” 

başlıklı 195. maddesinde yer alan  “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 

iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme 

uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli 

makamlara bildirilmesine,  

 

           Toplantıya katılan üyelerce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 


