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KARAR 

          Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 23/03/2021 Salı günü saat 10.00'da Yunusemre Kaymakamı Sayın 

Atilla KANTAY Başkanlığında 1593 Sayılı Kanunun 27. ve 72. maddeleri gereğince; aşağıda isim ve 

unvanları ile imzaları bulunan üyelerin iştirakleriyle toplanmıştır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma 

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda tedbir kararları alınarak ilçemizde de uygulanmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü 

normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve 

çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir 

sürece girilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi 

doğrultusunda; 

 

1- İş yerinin girişine asılan “MASKESİZ İÇERİ GİRMEK YASAKTIR” yazısına rağmen içeriye 

maskesiz müşteri alan iş yerlerine yasal işlem uygulanmasına, “MASKESİZ İÇERİ GİRMEK 

YASAKTIR” yazısı olmayan iş yerlerine bu yazının yazılmasının zorunlu hale getirilmesine,  

 

2- İş yerinin giriş-çıkışlarına müşterilerin görebileceği şekilde işletme kapasitesi ve Covid 19 

tedbirleri kapsamında hazırlanacak iş yeri oturma düzenini gösterir şemanın asılmasına, 
şematik olarak ilgili genelgenin ekinde gösterilen kapasite sınırlaması sonrası oturma düzenine 

benzemeyen iş yerlerinde şemanın hazırlanmasında esnaf odası başkanlarının iş yerlerine rehberlik 

etmesine,  

 

 

3- Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranına göre 07.00 / 19.00 saatleri 

arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı 

vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid 19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde 

bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması 

oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa – koltuk sayısının belirlenmesine ve 

belirlenen bu oran doğrultusunda kapasiteyi aşan masa ve koltukların mekanlardan 

tamamen kaldırılmasına (kurdele ile ayrılmaması ya da üzerine yazı yazılmamasına), İş 

yerlerinde masa birleştirmelerinde sandalyeler arası mesafenin 1 metreden kısa olması halinde söz 

konusu işletmeye yasal işlem uygulanmasına, 

 

 

4- Denetim ekiplerinde görevlendirilen denetim personellerine kendilerine verilen görev bölgesi 

dışında da pandemi ile ilgili ceza verme yetkisi verilmesine, 

 

5- Kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı 

genelgenin 9. maddesi kapsamında Kaymakamlığımıza en az 3 (üç) gün önceden bildirilmesine,  

bu etkinliklerde yiyecek-içecek ikramı yapılacaksa, yeme-içme satışı yapılan yerler için belirtilen 

kurallara dahilolmalarına, uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasına,  
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6- İşyerlerinin faaliyetlerinden ötürü oluşan iş yeri önü yığılmalarının pandemi kurallarına göre 

düzenlenmesinden işyeri sorumlu olup uygulamaya riayet etmeyen işyerleri hakkında yasal işlem 

yapılmasına, 

 

7- Sigara içmenin yasaklanmadığı cadde ve sokaklarda işyerinin önünde birden fazla kişi ile ya da 

toplu sigara içen personel veya diğer şahıslarla birlikte sigara içilmemesi, içilmesi halinde sosyal 

mesafeye uymamaktan yasal işlem yapılmasına, 

 

8- Denetim ekiplerinin bağlı bulunduğu her kurum gerektiğinde sivil araç ve sivil kıyafet ile (görevli 

olduğunu resmi kimlikle belirtmek şartıyla), fotoğraf, video vb. gibi teknolojik yöntemlerden üst 

düzeyde istifade etmelerine ve gerektiğinde ceza tutanağına ek olarak dijital verilerin konulmasına,  

 

9- Denetim ekiplerinin hâlihazırda olduğu gibi pandemi kurallarına uymayan iş yerleri ile ilgili 

tutanak tutmalarına, gerekli hallerde ihlali ispatlayan fotoğraf veya video ile ceza kesilmek üzere 

Kaymakamlığımız üzerinden İlçe Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesine ve İlçe Sağlık Müdürlüğü 

tarafından kesilen cezaların kişilere tebliğ edilmesine, 

 

10- Denetim ekiplerinin fabrika girişlerine yapılan triyaj kontrollerinden muaf tutulmasına, her 

fabrikanın denetim ekiplerine refakat edecek personeli önceden belirleyerek denetimin en hızlı 

şekilde yapılmasının sağlanmasına, 

 

11- Covid-19 salgını vaka sayılarının artması üzerine işyeri denetim ekiplerinin sayısal olarak 

denetimlerde yetersiz kalması sebebiyle Mahalle denetim ekipleri görevlilerinin kendi 

bölgelerinde umuma açık yerlerde (lokanta, kahvehane, kafe, pazar yeri, market vb.) fotoğraf ve 

video ile tespit edilen Covid-19 tedbirlerine aykırı durumlarla ilgili tutanak düzenleyerek, bu 

tutanakların her Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Kaymakamlığımıza teslim edilmesine, 

 

12- İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 21.08.2020 tarih ve 2020/67 sayılı kararı ile kurulan İlçe Salgın 

Denetim Merkezimize bağlı Mahalle Denetim Ekiplerimize İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray 

DEMİRTAŞ’ın sorumluluğunda Şube Müdürü Üçler YILDIRIM’ın koordine etmesine,  

 

13- Kaymakamlığımız İlçe Salgın Denetim Merkezi bünyesinde oluşturulan Gıda-Belediye-Oda 

Denetim Ekiplerini Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan ÖZDEMİR’in koordine etmesine, 

 

14- İlçemizde gerçekleştirilecek olan düğünlere ait basılacak olan davetiyelerde 

“MERASİMİMİZDE CORONA VİRÜS SEBEBİYLE HES KODU VE MASKE 

ZORUNLUDUR” ibaresinin yer almasına,  

 

 

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 suç duyurusunda bulunulacaktır. 
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BAŞKAN 

Atilla KANTAY 

Kaymakam           

  

 

 

 

 

         ÜYE                                            ÜYE                   ÜYE 

  Şaver YÜKSEL       Dr. Süleyman SOUKSU                          Dr. Yusuf KAS  

Yunusemre Belediye             Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü              Manisa Tugay Komutanlığı 

  Başkan Yardımcısı                                            Askeri Tabip Albay 

 

 

 

 

 

 

         ÜYE                                 ÜYE                     ÜYE 

Gizem DÖNMEZ                          Dr. Derya PEKBAYIK                                Bülent GÜLEÇ  

      Serbest Eczacı                 Manisa Tabip Odası Temsilcisi     Yunusemre İlçe Tarım ve 

                    OrmanMüdürü 

 

 

 

 

 

 

  ÜYE 

    Mustafa UZAK 

Manisa Büyükşehir Bld. Bşk. 

     Çevre Mühendisi 

 

 

 


