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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

 GÜNDEM:  

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum 

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi 

koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak 

uygulamaya geçirilmiştir. 

  

Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları 

Sınavının (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı 

tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 

2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi 

kararlaştırılmış, sonrasında İçişleri Bakanlığının 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelgesi 

ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 Mayıs 2020 Cuma gününden 

itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için kaldırılmasına karar verilmişti.  

 

          Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış 

hızının düşüşe geçmesi ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü 

sosyal hayat dönemine geçilmiştir.  

 

Bu kapsamda,  İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

27. ve 72. maddeleri uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.06.2020 Çarşamba günü Vali 

Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.  

 

KARARLAR; 

 

1- 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan (YKS) süresince oluşabilecek 

yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek 

amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 

Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın 

sokağa çıkmaları 59 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kısıtlanmış olup, sınava girecek 

öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için YKS sınavının yapılacağı 

okulların/sınav merkezlerinin çevrelerindeki kırtasiyelerin açık olması ve çalışanlarının sokağa 

çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

 

2- Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen “Cami ve İbadethanelerde 

Alınacak Önlemler” ile ilgi Genelgede belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 

24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet 

edilebilmesine,  İçişleri Bakanlığının 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelgesinde 

belirtilen, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde dış mekanlarda 

kılınabileceği belirtilen cuma namazlarının ise hava durumuna (yağışlı olması, aşırı 

sıcak vs.) bağlı olarak temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere ilgili kurallara 

uyulmak kaydıyla cami içerisinde de kılınabilmesine,  
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 Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca 

gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta 

olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; 

 

 Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 Rahmi DOĞAN                                        

          Vali  

 


