
 

 

 Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 25.11.2020 tarihinde saat 10.00’ da 1593 sayılı Umu-
mi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Mahmut ÇUHADAR baş-
kanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

 Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öneri-
leri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu 
düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve 
salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygula-
maya geçirilmiştir. 

1. İlimiz genelinde İl, İlçe ve Beldelerde kurulan pazaryerlerinde salgınla mücadele tedbirlerinin 
uygulanmasında görevli olarak ilgili Belediyelerce her bir pazaryeri için ayrı bir zabıta amiri/
personelinin sorumlu olarak belirlenmesi ve isim listesinin Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine, 
pazaryerlerinde uygulanan tedbirlerle ilgili olarak haftalık faaliyet raporlarının düzenlenerek gönde-
rilmesine, 

2. İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğünde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 
çalıştırılan geçici işçilerden (temizlik personellerinden) ihtiyaç duyulan kadarının okullarda yüz yüze 
eğitim ve öğretim başlayınca kadar İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerine bağ-
lı kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmesinin sağlanmasına, 

3. Toplumsal duyarlılığı artırmak ve bulaş hızının engellenmesi amacı ile ilimiz genelinde filyas-
yon ekipleri tarafından kolluk kuvvetleri nezaretinde Covid-19 hastalarının ve temaslılarının karanti-
na kararı alınan yerleşim alanı/işyeri/ikametlerinde izolasyon süresince kolaylıkla görülebilecek şe-
kilde karantina tedbiri gösteren uyarı etiketi/levhaların yapıştırılmasına/asılmasına,  

 İhtiyaç halinde karantina kararı uygulanan yerleşim alanı/işyeri/ikamet adreslerinde giriş 
hölünde, dış cephede veya kolayca görülebileceği bir alanda uygulanan ve uyulması gereken Covid-
19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panoların asılmasına,  

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hasta-
lıktan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan 
tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükümleri kapsamın-
da sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda bilgi-
lendirme yapılmasına, 

  Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 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 iliş-
kin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kurum-
lar tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup alınan kararın birer suretinin İlçe Kay-
makamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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