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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 19.08.2020 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran 

TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
 
Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 
İçişleri Bakanlığı’nın  Koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında; 22/03/2020 tarihli ve 

5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın 
sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10/06/2020 
tarihli ve 9138 sayılı Genelgesi doğrultusunda da söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 
ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir. 

 
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu 
için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal 
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmakta olup gelinen aşamada toplumumuz için kıymetli olan 65 
yaş ve üzeri değerli büyüklerimizin sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazında 
belirlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 12/08/2020 tarihli ve 13102 sayılı Genelgesi 
çerçevesinde aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür. 
 

Bu kapsamda;  
 

1) 65 yaş ve üzerindeki değerli büyüklerimizin,  hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu 
taziye, düğün, nişan, sünnet düğünü vb. toplu organizasyonlara katılımlarının 20.08.2020 tarihi 
itibariyle kısıtlanmasına, gelin ve damadın yakın akrabası (anne, baba, anneanne ve babaanne) 
durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına, 
 

2) 65 yaş ve üzerindeki değerli büyüklerimizin, ilimiz merkez ve ilçelerimizde kurulan pazar 
yerlerine yoğunluğun yaşandığı saat 14.00’den sonra gitmelerinin kısıtlanmasına, 

 

3) Toplu taşıma araçları bulaş riskini artırdığından; 65 yaş ve üzerindeki değerli 
büyüklerimizin akşam saat 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına, 
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4) Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, 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 
başlatılmasına, 
 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
 


