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                      İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

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

03.09.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan 

asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de 

katılımıyla olağanüstü toplanmıştır. 

Covid19 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. 

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 faaliyetlerin 

sürdürülmesi sağlanmaktadır. 
 

Bu kapsamda ilimizde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatif ve bölge birlikleri, tarım kredi 

kooperatifleri ve bölge birlikleri ile üretici ve yetiştirici birliklerinin genel kurul toplantılarının; 

meteorolojik şartlara uygun olarak öncelikle açık alanlarda yapılması, güvenlik önlemlerinin alınması, 

toplantı yapılacak alanda oturma ve bulunma yerlerinin fiziki mesafe kuralına uygun hale getirilmesi, ağzı 

ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, hijyen ve temizlik kurallarına azami ölçüde uyulması, 

yeteri miktarda el dezenfektanı bulundurulması, gelen kişilerin kayıt altına alınması, ateş ölçümlerinin 

yapılması, ateşi 37,5 derecenin üzerinde olan kişilerin alana alınmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna 

yönlendirilmesi şartıyla yapılmasına,”  

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. 


