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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

GÜNDEM: 

 

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, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak 

uygulamaya geçirilmiştir. 

2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının 

yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. 

Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu 

ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya 

geçildiği izlenmektedir. 

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 çerçevede  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 27. ve 72.inci maddelerine istinaden 11.11.2020 Çarşamba günü Vali  Sayın 

Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlimizi kapsayacak şekilde; 

aşağıdaki kararları almıştır. 

 

KARARLAR : 

 

1. 2020/78 sayılı kurul kararımızın “GENEL TEDBİRLER” başlığının 1.maddesinde 

belirtildiği gibi meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, 

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

herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. 

Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, 

sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin 

maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. 

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi 

için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle 

maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden 

itibaren İlimizin genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde 

ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi 

alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağının getirilmesine. 

 
2.2020/57  Kurul kararımız ile  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 

saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı 

çıkabilmelerine izin verilmişti, Ancak gelinen noktada 12.11.2020 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere istisnalar dışında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-16.00 saatleri dışında  

sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. İstisnai haller aşağıdadır; 
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a) Kamu görevinin niteliği, mevcut durumunun aciliyeti ve kamu hizmetinin 

sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, 

eczacılar, seçimle göreve gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. 

olmak üzere kamu görevlileri, 

b) İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahibi ile çalışanlardan 

durumlarını aktif sigortalı olduklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki 

belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının 

muaf tutulması,  

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara 

uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis 

edilmesi ve 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  

 


