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KARAR 

          Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 12/11/2020 Perşembe günü saat 11:00'da Yunusemre Kaymakamı 

Sayın Atilla KANTAY Başkanlığında 1593 Sayılı Kanunun 27. Ve 72. Maddeleri gereğince; aşağıda isim ve 

ünvanları ile imzaları bulunan üyelerin iştirakleriyle toplanmıştır. 

          Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) 

virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan 

sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği 

ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak 

vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve 

kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.  

         Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak 

hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu kapsamda İlçemizde 

Koronavirüs Hastalığının (Covid-19) yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak 

amacıyla; aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır 

      1- Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla; dar sokaklarda tezgâhların tek taraflı 

kurulmasına, tezgahlar arası en az  3 metre mesafenin sağlanmasına, pazartesi günleri İlçemizde kurulan  

Karaköy pazarında Yunusemre Belediyesi ve Pazarcılar Odasının müşterek olarak belirlediği sayıda 

pazarcıların (%50 kapasite ile tek çift uygulaması yapılarak dönüşümlü olarak) tezgahlarını kurmalarına, 

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Özgür ESİN, İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı  İsmail 

GİRGİN ve Pazarcılar Odası görevlisi Kader KAMAL’dan oluşan bir komisyon oluşturulmasına, 

sekretaryasını Yunusemre Belediyesinin yaptığı bu komisyonun her pazartesi pazarın kurulmasından pazarın 

bitimine kadar pazar yerinde görevli olmalarına, pazarın kaçta başladığını, kaçta bittiğini ve kaç kişiye kaç 

ceza kesildiğini gösterir bir tutanak tutarak düzenli olarak Kaymakamlığımıza (Yazı İşleri Müdürlüğü) arz 

edilmesine, 

       2- Market, pazaryeri, manav vb. sebze meyve satılan tüm iş yerlerinde sebze ve meyvelere müşterilerin 

elle temasının engellenmesine, satıcı tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde ambalajlanarak ve/veya 

poşetlenerek müşterilere sunulmasına, 

       3- Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak amacıyla 

maskelerini çıkarmalarını önlemek üzere İlçemizde bulunan; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının ön cephelerinde ve ana giriş noktalarında sigara, tütün ve tütün 

mamulünün kullanımının yasaklanmasına, sigara içilmesine müsaade edilen alanların toplam açık 

alana oranının %30 dan fazla olmaması, müsaade edilen alanlarda ise mesafe gözetmeksizin 1 (bir) 

kişiden fazla grup oluşturacak şekilde sigara, tütün ve tütün mamullerinin kullanımının 

yasaklanmasına,  

 

b) Özel ve kamuda çalışan personelin işe/eve gidiş-geliş için kullandığı servis bekleme noktaları ve 

otobüs duraklarında sigara, tütün ve tütün mamullerinin kullanımının yasaklanmasına, 

 



- Belediyeye ait bütün otobüs duraklarına yetkili Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

sigara içilmesinin İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile yasaklandığını gösterir sigara içilmez 

etiketlerinin konulmasına,  

- Organize Sanayi Bölgelerine ait bütün otobüs duraklarına yetkili OSB yönetimi tarafından 

sigara içilmesinin İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile yasaklandığını gösterir sigara içilmez 

etiketlerinin konulmasına,  

Etiket Örneği :                      İlçe Hıfzısıhha Kurulu Meclisi kararı ile; 

   DURAKTA SİGARA İÇMEK YASAKTIR. 

 

c) Pazaryerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin kullanımının yasaklanmasına, 

 

d) Kuyruğa girilen yerlerde, market, fırın, kasap, kafe, manav vb. gıda malzemesi satışı yapılan 

işyerlerinin önlerinde, alışveriş merkezi giriş ve çıkışlarında, gazete bayileri, internet kafelerin 

önlerinde, banka ve bankamatik önlerinde, fatura ödeme, su yükleme ve otobüs kartı yükleme noktaları 

önlerinde ve insanların toplu olarak beklemek zorunda olduğu ya da giriş çıkış yaptığı her yerde sigara, 

tütün ve tütün mamullerinin kullanımının yasaklanmasına, 

  

e) İlçemizde bulunan 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi, Bankalar Caddesi, 

Kenzi Caddesi, Horozköy Caddesi, Cemal Ergün Caddesi, 75. Yıl Caddesi,  Bahri Sarıtepe Caddesi, 

Kumludere Caddesi, Muradiye İstasyon Caddesi, Manisa Caddesi, Çullu Caddesi, Celal Bayar 

Üniversitesi Kampüsü, Muradiye Kampüsü Yerleşkesi, Uncubozköy Kampüsü Yerleşkesinde sigara, 

tütün ve tütün mamullerinin kullanımının yasaklanmasına, 

 

f) İlçe Belediyesi tarafından İlçemizde bulunan billboardlarla Covid 19 salgını sebebiyle hangi 

caddelerde sigara içilmesinin yasaklandığının ilan edilmesine ve sigara içilmesinin yasaklandığı 

caddelere aşağıdaki şekilde yazılarak levha konulmasına; 

                        
                                                               İlçe Hıfzısıhha Kurulu Meclisi kararı ile;  

 

 BU CADDEDE SİGARA İÇMEK YASAKTIR. 
 

       

      4- Artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 11:00 ile 16:00 saatleri 

arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestliği tanınmasına, 

bu saatler dışında kalansaatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, bu karardan 65 yaş ve üstü kamu 

görevlileri ile her hangi bir işyerinde çalıştığını ve/veya işyeri sahibi olduğunu belgeleyenler ile tarım 

sektöründe faaliyet gösterenlerin kırsal mahallelerle sınırlı olmak kaydıyla muaf tutulmasına, 

 Karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari 

para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemler başlatılacaktır. 

 


