
 

 

 Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.07.2020 Çarşamba günü saat 20.00’ de 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın  
Mahmut ÇUHADAR başkanlığında toplanarak gündemdeki konular görüşülmüştür. 

 Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönet-
me, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tut-
mak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararla-
rın etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini 
korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. İlimiz genelinde gerçekleşecek bayram ziyareti, düğün, mevlit vb. törenlerde / organi-
zasyonlarda yemek ikramı/servisi yapılmasının yasaklanmasına, törenlerde / organizasyonlar-
da kişiler arası mesafenin aynı aile bireyleri dışındaki kişiler için asgari 1 metre olması gerek-
tiği kuralının aksatılmadan uygulanmasına, 

2. Düğün salonlarında yapılacak olan her türlü etkinliklerde maske takma kuralı ihlalinin 
önüne geçilebilmesi amacıyla yemek ikramı/servisi yapılmasının yasaklanmasına, düğün sa-
lonlarında kişiler arası mesafenin aynı aile bireyleri dışındaki kişiler için asgari 1 metre olma-
sı gerektiği kuralının aksatılmadan uygulanmasına, düğünlerle ilgili T.C. İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07.07.2020 tarih, 89780865-153-E.10888 sayı ve “ Dü-
ğünlerde  Uygulanacak Tedbirler Hk.” konulu genelgesi hükümlerinin aksatılmadan uygulan-
masına, 

3. Kalabalık ortamlarda Koronavirüs bulaşma riski artacağından, cenaze törenlerinin 
mümkün olduğunca az kişinin katılımı ile yapılmasının sağlanması, cenazelerin evlere götü-
rülmemesi, cenazelerin defni sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takma 
konularında belediye yetkilileri, muhtarlar ve ilgili kurumların gerekli uyarı/  denetimleri yap-
malarına, 

4. İlimiz genelinde hastalık yayılmasının önüne geçilebilmesi için toplu taziye kabulü, ta-
ziye ziyaretlerinin yasaklanmasına,  

5. Covid-19 hastalığı bulaşma riski nedeniyle ilimiz genelinde hastaların ziyaretçi kabulü 
ve hasta ziyaretlerinin yasaklanmasına,  

6.  Zorunlu hallerde hastanede hasta ziyaretinin ancak İl Sağlık Müdüründen izin alınarak 
gerçekleştirilebilmesine,  

7. Hastalık bulaş riski sebebi ile Covid-19 açısından risk olarak belirlenen (diyabet, hiper-
tansiyon, akciğer hastalıkları vb.) kronik hastalığı olanlar ile 60 yaş ve üzeri kişilere bayram 
ziyaretlerinin yapılmaması, zorunlu ziyaretlerde el öpme, sarılma gibi yakın temas gerektiren 
geleneklerimizin bu bayramda ertelenmesine, 

8. Toplu bayramlaşmaların yapılmaması, resmi bayramlaşma programların sınırlı sayıda 
kişi ile açık alanlarda ve sınırlı sürede olacak şekilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına 
uyularak yapılmasına,  
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Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umu-
mi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın duru-
muna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranış-
lara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılma-
sı, kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup alınan kararın birer sureti-
nin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, 

 
 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

                               BAŞKAN 
 

                      Mahmut ÇUHADAR 
 
                                  Vali 
 
 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ:  29.07.2020 
KARAR NO: 2020 / 7 - 35 

ÜYE 
 

ÜYE 
  

ÜYE 

Uzm. Dr. Süleyman KILINÇ Uzm. Dr. Erdoğan ÖZ Ahmet ALAGÖZ 

Belediye Başkanı 
      

İl Sağlık Müdürü 
  
  
  
  

İl Milli Eğitim Müdürü 
  
  
  

ÜYE 
  
  

ÜYE ÜYE 

Kadir KANDEMİR Nurettin KIYAS Sami IŞIK 
Çevre ve Şehircilik İl Müdür 

V. 
İl Tarım ve Orman Müdürü 

  
İl Özel İdaresi 

Genel Sekreteri 
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
 

ÜYE ÜYE ÜYE 
  

  
Doç. Dr. Fatih DOĞAN 

  
Dr. Erdoğan ALTUNBAŞ 

  
Kemal TAŞ 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi 

  

Tabip Odası Temsilcisi 51.Bölge Adıyaman Ecz. 
Odası Başkanı 

  


