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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince, 

Vali Sn. Salih AYHAN Başkanlığında ve 14.08.2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve unvanları 

bulunan asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşlarının en üst 

yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü toplanmıştır. 

 

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak, tüm dünyayı etkilemeye devam eden ve Dünya Sağlık 

Örgütü’nce PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (COVID-19) salgınından, ülkemizi ve 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, ilgili BAKANLIKLARIN 

talimat ve genelgelerine istinaden“65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ve düğün 

merasimleri düzenlenmesi” gündemiyle toplanılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; İçişleri Bakanlığının 22/03/2020 tarihli ve 5762 

sayılı Genelgesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/05 sayılı İl Hıfzıssıhha kurul Kararı ile risk grubunda 

yeralan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma 

veikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, İçişleri Bakanlığının 10/06/2020 tarihli ve 9138 

sayılıGenelgesi ve 10.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile söz konusu 

kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmişti. 

 

1- 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkış Kısıtlamaları 

 

Toplam hastalar içinde 65 yaş ve üzeri hasta sayılarında görülen artış nedeniyle, bu yaş 

grubundaki vatandaşlarımızı virüsten korumak amacıyla; 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkışları 

10:00 – 17:00 saatleri arası ile sınırlandırılmıştır. Sabah 10:00’dan önce ve akşam 17:00’den sonra 

sokağa çıkmamaları ayrıca sokağa çıkış kısıtlamalarının bulunmadığı saatlerde pazar yerleri, parklar 

ve yoğun kalabalıkların oluştuğu yerlerde bulunmamalarına, 

65 yaş ve üzeri olmakla birlikte mükellefiyet (İş yeri sahibi, tarımsal faaliyet vb.) kaydı 

bulunan vatandaşlarımızın sınırlamadan muaf olmasına, 

 

2- Düğün Merasimleri  

 

Son günlerde ilimizde vaka sayılarında görülen artışlar üzerine denetim zorluğunun ve bulaşma 

riskinin artması nedeniyle, genel sağlık ve bireysel sağlığın korunması amacıyla ilimiz merkezinde ve 

ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin 19:00- 22:00 saatleri arasında sınırlandırılmasına, belirtilen 

saatler dışında düğün, kına, sünnet vs. izin verilmemesine, sokak düğünlerinde yemek ikramının 

kaldırılmasına, sosyal mesafenin ihlal edilmesi riskinin bulunduğu dar alanlarda sokak 

düğünlerinin yapılmamasına, bu durumlarda düğün sahiplerinin izin alması koşuluyla okul 

bahçelerinin ve parkların kullanılabilmesine, köylerde yapılan düğünlerin yemek ikramı olmaksızın 

19:00 – 22:00 saatleri arasında geniş alanlarda yapılmasına, konvoy halinde gelin alma merasiminin 

yapılmamasına 
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3- CenazeTörenleri ve Taziyeler 

 

Filyasyon çalışmalarında bulaşma riskinin cenaze törenleri ve taziyelerde yüksek 

olduğu tespit edildiğinden; cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınların katılımıyla 

teması ortadan kaldıracak genişlikteki alanlarda yapılmasına, taziyeler gibi insani ve İslami 

görevlerin ise sadece telefon ve diğer iletişim araçları aracılığı ile yapılmasına, 

Cenaze namazlarının namaz vakti sınırlandırılması olmaksızın, Yukarı Tekke 

Mezarlığına yakınlığı ve yeterli alanının olması sebebiyle Ay Yıldız Camii’nde 

kılınmasına,   

 

4- Günler ve Evlerde Yapılan Kalabalık Toplantılar 

 

Toplam hasta sayıları içinde ev hanımı oranlarının yükselişte olduğu ve Filyasyon 

ekiplerince bulaşmanın ev toplantılarından (gün, veda partisi, hoş geldin ziyaretleri vb) 

kaynaklandığı tespit edildiğinden; bu nitelikteki ev toplanmalarına müsaade edilmemesine, 

Karar verilmiştir. 

 

5- İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı 

ayrı olmak üzere;  

a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır. 

b. 18.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske 

takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.  

c. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır. 

 

  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’ 

başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ 

hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 


