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 İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 

Maddesi gereği 28.03.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak 

Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını 

engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  Nolu ara 

kararlara ilave olarak aşağıda belirtilen kararları almıştır. 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2020 tarih ve 153-6007 

sayılı ‘‘Koronavirüs Tedbirleri/Park-Piknik Alanları’’ konulu yazıları gereği alınması gerekli 

tedbirlerle ilgili olarak;  

1- Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs 

(COVID-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini 

engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona 

geçmeleri olmasına karşılık, başta gençler ve orta yaştaki vatandaşlarımızın 

virüsün etki alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine 

cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde oldukları gözlenmekte, virüs 65 yaş 

ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber 

tüm yaş grubundaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliğinin virüsün yayılmasını 

hızlandırmakta olduğu,  

Ayrıca, vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire, piknik alanlarında piknik 

yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeniyle çok yakın mesafede 

bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle 

mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa 

uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiğinden; 

park, bahçe, sahil ve mesire alanlarında spor ve yürüyüş vb. faaliyetlerin 

yasaklanması zarureti görülmüş olup; tüm bu hususlar birlikte değerlendirilerek, 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, 27.03.2020 

Cuma gününü 28.03.2020 Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00’dan 

başlamak üzere, virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar İlimiz genelinde 

vatandaşlarımızın orman alanları, sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik 

alanlarında piknik yapmaları, balık tutmaları, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerinin 

yasaklanmasına, 

2- Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 27.03.2020 günü Cuma 

akşamı tedbirlerle ilgili olarak yaptığı açıklamalar doğrultusunda, şehirlerarası 

seyahatlerin Valilikten izin alınması kaydıyla yapılabileceğine, 

3- Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve 

belediye zabıta teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince 

koordineli bir şekilde yapılmasına, belediye merkezi anons sistemleri, camiler ve 

kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak yapılacak yayınlarla 

vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları 

için uyarılmasına, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu 

olmadıkları halde sosyal hareketlilik içinde olan vatandaşların evlerinde kalmaları 

konusunda uyarılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesine, 
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4- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her 

seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.180,00 TL, 

b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası 

uygulanmasına, 

c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı 

Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan 

tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” 

hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler 

takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 

 

 Alınan kararın birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir. 28.03.2020 

 

 

 

 

 


