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 İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 
Maddesi gereği 09.04.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak 
toplumsal Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının 
yayılmasını engellemek amacıyla aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır. 

 
1- İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 03.04.2020 tarih ve Ara Karar-12 sayılı 

kararın 3. maddesinde  “İl merkezi ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra 
doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarih saat 24:00’dan itibaren geçici 
olarak yasaklanmıştır.”  kararı verilmiştir. 
Ancak bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük 
hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine 
getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun 
süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde 
oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, 
ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” 
olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını 
kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını 
engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek 
ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden 
çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına ve bulundukları il merkezi/ilçe 
sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi bir ihtiyaç olarak 
değerlendirilmiştir. Bu nedenle 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber 
yukarıda yer verilen özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem 
görülen çocuk ve gençlerimizin getirilen yasaklamadan muaf tutulmalarına, 

 
2- İl merkezi ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlardan 14 yaş 

altı çocukların anne babalarının çalıştıklarını gösterir belgeleri (iş yeri kimliği, sgk 
kaydı vb.) ibraz etmeleri halinde bu çocukların bakıcıya, yakın akrabalara 
götürülüp getirilmesine izin verilmesine, 

 
3- Kamu personelinden idari izinli olanların (engelli, gebe, kronik rahatsızlık vb. 

nedenlerle) izin dönemlerinde bulaş riskini engellemek ve kendi sağlıklarını 
korumak amacıyla ikametgâhları dışına çıkmamalarına, bu karara aykırı 
davrandığı tespit edilen kamu personeline gerekli idari ve diğer yaptırımların 
uygulanmasına, 
 

4- Sağlık Bakanlığının 06/04/2020 tarihli ve 694 sayılı yazısı gereği sağlık tesislerine 
başvuran tüm vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmalarının zorunlu 
hale getirilmesine, sağlık kuruluşları içerisinde maskesiz dolaşıma izin 
verilmemesine, 
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5- İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarih ve Ara Karar-7 nolu 
oturumu ile 29.03.2020 tarih ve Ara Karar-8 nolu oturumunda uygulamada 
görülebilecek aksaklık ve ihmallerde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre idari para cezası uygulanması yönünde karar 
alınmıştır. 

 
Diğer alınan 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu ara kararlarda yazılı bulunan 

hüküm ve kararların ihlal edildiği durumlarda, 
 
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesinde yer alan ‘‘Bu Kanunda yazılı 

olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca 
suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası verilir.’’ hükümleri gereği en düşük 789,00 TL, en yüksek 3.180,00 TL 
para cezası uygulanmasına, 

 
b. Kabahatler Kanununun 32. Maddesinde yer alan ‘‘Yetkili makamlar tarafından 

adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın 
korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar 
verilir.’’ hükümleri gereği 392,00 TL para cezası uygulanmasına,  

 
c. Türk Ceza Kanunun 195. Maddesinde yer alan ‘‘Bulaşıcı hastalıklardan birine 

yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına 
alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ hükümlerinin uygulanmasına, 

 
 Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara 
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 09.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


