
 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 20.05.2020 tarihinde Saat 10.30’ de 1593 sayı-
lı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut 
PEKMEZ başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı-
nı tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açı-
sından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması 
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde 
virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın ha-
yatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bo-
zulmasına sebep olacaktır. 

 
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açı-

sından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyul-
ması hayati derecede önemi haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve va-
tandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda 
uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır.  

Yaz aylarında; kentleşme problemleri, hava sıcaklıklarının oluşturulduğu olumsuzluklar 
ve küçük tarımsal faaliyetler nedeniyle ilimizde yaylalara mevsimsel göç olgusu mevcuttur. 
Yaylalara yönelik mevsimsel göç olgusu Koronavirüs salgının etkileri çerçevesinde değerlen-
dirilmiş, 

• Yaylaya tek yönlü gidiş olması ( git-gel yapılmaması), 
• Yaylaya gidecek kişinin/kişilerin Covit-19 bulaşı açısından sorunsuz olması, (pozitif va-

ka veya Sağlık Bakanlığı Filyasyon sisteminin içinde yer almaması) 
• Ulaşım sırasında sosyal mesafe ve diğer kurallar ile ilgili Genelgelere uyulması, koşul-

ları ile 20.05.2020 tarihinden itibaren vatandaşların bu yöndeki taleplerine izin verilmesi kara-
rına varılmıştır.  

 Bu kapsamda yaylalara mevsimsel göç olgusunun yaşandığı dönemde İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü tarafından gerekli planlamaların yapılması kararların alınması ve uygulama-
nın yukarıda açıklanan çerçevede yürütülmesi, 

 
 Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çer-

çevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatan-

daşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, 

aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç 

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemlerin başlatılması ve kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmış 

olup alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına gönderilmesine, 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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