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KARAR

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26.
maddesi gereğince, 21.03.2020 tarihinde saat 18.00’da Vali Mustafa
TUTULMAZ  başkanlığında  yapılan  toplantıda  aşağıdaki  maddeler
karar altına alınmıştır:

1. Coronavirüs  (Covid-19)  salgınından  vatandaşlarımızı  korumak  ve
salgının  yayılmasını  engellemek  amacıyla;  askere  gidecek
vatandaşlarımız için toplu askere uğurlama törenlerinin yapılmasının
engellenmesinin/durdurulmasının sağlanmasına,

2. İnsanlara  doğrudan  temas  etmek  suretiyle  hizmet  vermekte  olan
berber,  kuaför  ve  güzellik  salonu  gibi  iş  yerlerinin  faaliyetlerinin
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2020 tarih
ve 89780865-153-E.5789 sayılı yazısı gereği 21.03.2020 Cumartesi
Günü  Saat  18:00  den  itibaren  geçici  olarak  durdurulmasının  ve
konunun ilgili Oda ve Dernek başkanlıklarına tebliğ edilmesine,

3. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2020 tarih
ve  89780865-153 sayılı  yazısı  gereği  içkili  ve içkisiz  tüm lokanta,
restoran, pastane ve benzeri işyerleri için  21.03.2020 tarihi saat
24.00’den sonra sadece Paket servis Gel - Al benzeri şekilde hizmet
vermeleri,  müşterilerine  servis  açmamaları,  oturma  alanlarının
kaldırılmasını  gerektiğinin  ilgililere  duyurulması,  uygulamanın
zabıta/kolluk  birimleri  tarafından  takip  edilerek  aksaklığa  meydan
verilmemesinin sağlanmasına,

4. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün
bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması, 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi
düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı,
böbrek,  hipertansiyon  ve  karaciğer  hastalığı  olanlar  ile  bağışıklık
sistemini  bozan  ilaçları  kullanan  insanların  üzerinde  ciddi  sağlık
sorunları oluşturduğu bilinmektedir. 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2020 tarih
ve  89780865-153 sayılı  yazısı gereği ve İl  İdaresi Kanununun 11/C
maddesi  ve  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanunun  27.  ve  72.  maddesi
kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve
üstü  vatandaşlarımız  ile  anılan  kronik  rahatsızlıklara  sahip
vatandaşlarımızın  ikametlerinden  dışarı  çıkmaları,  açık  alanlarda,



parklarda  dolaşmaları  ve  toplu  ulaşım  araçları  ile  seyahat
etmelerinin geçici bir süre yasaklanmasına. 
İlgi  emir  gereği  ilimizde  Vali/Kaymakamların  başkanlığında  Vefa
Sosyal destek grubu oluşturulması ve destek grubunun belirtilen iş
ve işlemlerin yürütmesinin sağlanmasına, 
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5. İlimiz  mülki  sınırları  içerisinde  bulunan  vatandaşlarımızdan;
yurtdışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya
her ne şekilde olursa olsun temas nedeniyle Coronavirüs (Covid-19)
bulaşma /  taşıma şüphesi  altında olanlara,  İl  Sağlık  Müdürlüğü ve
kolluk  birimlerince,  “14  gün  süreyle  ikametgâhlarından
ayrılmamaları” yönünde ulaşılmasına / yazılı tebligat yapılmasına, bu
kişilerden  ikametgâhlarından  ayrılmamaları  yönündeki  “1.  İkaza
uymayanlara,  İl  Umumi  Hıfzıssıhha  Kurulu  kararlarına  riayet
etmemekten  idari  para  cezası  (3.150,00  TL)  uygulanmasına,
yapılacak “2.  Kontrolde  de ikametgâhlarında  bulunmadıkları  tespit
edilenlerin  ise  Valilikçe  belirlenen  yerlerde  14  gün  süreyle  sıhhi
gözlem altına alınarak, haklarında tekrar idari para cezası (3.150,00
TL)  uygulanmasına  ve  ayrıca  Türk  Ceza  Kanunu’nun  195.maddesi
uyarınca  adli  işlem  yapılması  için  adli  makamlara  bildirilmesinin
sağlanmasına,

6. Halı  saha  ve  benzeri  yerlerde  spor  amaçlı  toplu  olarak  yapılan
etkinliklerin geçici olarak durdurulmasının sağlanması için konunun
ilgililere tebliğ edilmesi,

7. Toplu yaşam alanlarının Park ve Mesire alanlarında; mangal ve piknik
yapılması,  sosyalleşme,  eğlence,  vakit  geçirme  ve  benzeri  toplu
olarak yapılan etkinlik ve faaliyetlerin  geçici olarak durdurulmasının
sağlanmasına,

8. Tüm  işletmelerde  kasa  ile  müşteri  arasına  şerit  çekilerek  gerekli
mesafenin korunmasına, müşteriler arasında en az 1er metre olması
için azami özen gösterilmesine,

9. Bankaların,  eczanelerin,  postanelerin  ve  tüm  kamu  dairelerine
başvuran vatandaşların kuruma en fazla gişe sayısı veya 3 kişi aynı
anda alınmasına,

10. Evde sağlım ekiplerinin 65 yaş üstü hastalara bakım yapımının
sağlanması amacıyla hafta sonu da çalıştırılmasına, 

11. Yabancı plakalı  araçların yol  denetimlerinde yolcuların  ülkeye
giriş tarihlerine bakılmasına, eğer 14 gün dâhilinde evden çıktılarsa
kabahatler kanuna göre ceza yazılmasına, sağlık müdürlüğüne bilgi
verilmesine ve evlerine gönderilmesine,

12. Nikâh işlemleri ile ilgili olarak;
a. İki resmi nikâh merasimi arasında yeterli  sürenin bırakılması,

her nikah merasiminden sonra salonların havalandırılmasına,
b. Belediye  binaları  ve  belediye  nikâh  salonları  dışında  gerekli

olmadıkça nikah kıyılmaması,



c.  Nikah merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını
engelleyecek  ve  sosyal  mesafeyi  koruyacak  biçimde
düzenleme yapılmasına,

13.  Yukarıda alınan kararlara uymayanlara;
a. 1593  sayılı  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanununun  282.  Maddesi

gereğince idari para cezası (3150 TL), 
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b. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari
para cezası  (392 TL) uygulanmasına, 

c. 5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanununun  195.  Maddesi  gereğince
işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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