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KARAR 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye 

devam eden Covid-19 adı verilen Koranavirüs 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, 

İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de 

bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda 

ilimiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır. Bu kapsamda; 

1- İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, 

sokak, park, bahçe, piknik alanı,  toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) 

vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesine,  

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 edilmeyeceğinden toplu taşıma 

araçlarından 17 yolcu kapasiteli otobüslerle elektrikli otobüslerde ayakta yolcu alınmamasına, 

26 yolcu kapasiteli otobüslerde ise en fazla ayakta 5 yolcu alınmasına, koltuk kapasitesi 

seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelaların 

herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki 

olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine,  

       Yolcu sayısını belirtir levha/tabelaların asılması ile ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin     

fiziki olarak işaretlenmesi işlemlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesine, 

3- Turizm İşletme Belgesi olanlar da dahil olmak üzere otel, restoran, 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,  

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. 


