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Karar No : - 36 -  

Karar Tarihi : 08/09/2020  

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı  

 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 08.09.2020 Salı günü, saat 18:00’da 

Kaymakam V. Göktuğ Kaan AYAZ başkanlığında toplandı. 

 

  Bilindiği üzere Koronavirüs 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 birçok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirilmektedir.  

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu 

için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem 

taşımaktadır.  

Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler 

doğrultusunda;  
 

1- İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 20/05/2020 tarih ve 2020/12 sayılı Kararı ile İlçemizde 

bulunan tüm vatandaşlarımıza maske takma zorunluluğu getirilmiş, 19/06/2020 

tarih ve 2020/21 sayılı Kararı ile de Hıfzıssıhha Kurulu Kararına uymayanlar 

hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş,  

2- İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 08/06/2020 tarih ve 2020/17 sayılı Kararının 8. maddesi 

ile kent içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış,  

3- İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 01/06/2020 tarih ve 2020/15 sayılı Kararı ve 05/06/2020 

tarih ve 2020/16 sayılı Kararı 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;  

1- Maske takma zorunluluğunun İlimizdeki (meskenler hariç olmak üzere) tüm 

alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu 

ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımızda istisnasız şekilde 

uygulanmasına,  

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 alınmasına kesinlikle 

müsaade edilmemesine,  
Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi 

ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı 

olmayacak şekilde ayakta yolcu alınmasına,  

3- (Alkollü/alkolsüz) restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde (Turizm 

İşletme Belgesi olanlar dahil) saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt 

dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,  
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Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına 

ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 08.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 İMZALI        İMZALI  

           BAŞKAN            ÜYE 

 

 

 

  

   Göktuğ Kaan AYAZ                                                 İsmail YURDABAK  

                    Kaymakam V.                                                        Belediye Başkanı 

 

 

 

            İMZALI              İMZALI                   İMZALI  

   ÜYE               ÜYE                      ÜYE  
 

 

 

 

       Dr. Rıfat ERTEN                        Yakup ÇEVİKEL                         Mustafa DANIŞMAN  

İlçe Hastanesi Başhekimi      İlçe Tarım ve Orman Müdürü V.          İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

          İMZALI                                        İMZALI                                            İMZALI  

              ÜYE                                              ÜYE                                                   ÜYE 

 

 

 

 

    Zübeyir KARAKOÇ                       Ramazan KUŞCU                                 Hüseyin ÖCAL  

   İlçe Emniyet Amiri V.                İlçe Jandarma Komutan V.                        İlçe Malmüdürü V.  

 

 

             İMZALI                                  İMZALI                                              İMZALI  

                 ÜYE                                         ÜYE                                                    ÜYE  

 

 

 

 

         Beytullah ÇELİK               Süleyman Sabri ÜÇYILDIZ                     Sadık ALTUNBAŞ  

            İlçe Müftü V.                Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V.                     Serbest Eczacı 


