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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  15.06.2020 

KARAR NO  :  06-17 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  

                                      (Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri) 
 
                          

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 15.06.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında toplandı.        

           Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye 

devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs 

(Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını 

engellemek için İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi uyarınca gereken 

tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

          Bir siyasi partinin il teşkilatlarına gönderdiği talimatla, 4 Haziran 2020 tarihinde 2 

milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesini protesto etmek amacıyla, “Demokratik 

Mücadele Programı” adı altında 7 Haziran 2020 tarihinde başlatılan, beş aşamadan oluşan ve 

1 Eylül Dünya Barış Günü sona ermesi planlanan eylem/etkinlikler düzenleneceğinin 

öğrenilmiş olduğundan bahisle;  

           Kurulumuzca bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, 2911 sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin 

korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Koronavirüs salgınının yayılmasının 

önlenmesi amacıyla; 

 

1- İlçemiz genelinde siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilmesi muhtemel eylem / etkinlik programları kapsamında sivil toplum 

kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yönelik yapılması muhtemel ziyaretlerde 

sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasına,  

2- İlçemizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca 

parti/sendika/dernek/sivil toplum kuruluş binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi 

geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 

yapılabileceğine,  

3- Yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama 

gibi eylem ve etkinlerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, bu 

tür eylemlere müsaade edilmemesine,  

4- Olası provokatif eylemler ile salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, 

Milletvekilleri hariç olmak üzere, farklı illerde düzenlenmek istenen toplantı ve gösteri 

yürüyüşleri ile basın açıklamaları vb. eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla 

İlçemizden hareket edecek grupların İlçemizden çıkışlarının ve benzer şekilde 

İlçemizde düzenlenmek istenecek eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla İlçemize 

gelecek grupların İlçemize girişlerinin kısıtlanmasına,  
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5- 13-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlçemiz genelinde ve açık alanlarda, sosyal 

mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır 

kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere müsaade edilmemesine, 

Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini 

dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişlerinin sağlanmasına, 

6- Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk 

birimleri tarafından yapılmasına,  

7- İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı 

ayrı olmak üzere;  

 

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 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, 

 

                  Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine , 

 

             Oy birliği ile karar verilmiştir. 15/06/2020 
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            Alay YAZICI Kadir HEYBELİ  Hünkar ÖZSOY 

Kaymakam             Belediye Başkanı 

                

Başhekim 

 

   

İmzalı 

Üye 

 İmzalı 

Üye 

 

Ali BAYINDIR 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

Serbest Eczacı 


