
 
 

T.C. 

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

KARAR TARİHİ : 17.05.2020 

KARAR NO  : 2020/5-9 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17.05.2020 Pazar günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK 

başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

Koronavirüs pandemisinin önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun 

yönlendirmeleri ve koordinasyonlarıyla bütün kurumlarımızın çabaları ve değerli vatandaşlarımızın 

kurallara uymaları neticesinde çok büyük başarı elde edilmiş ve bu çalışmalar neticesinde ülkemiz 

kontrollü normal hayat aşamasına geçmiş olup, gelinen bu aşamada; kaydedilen olumlu gelişmeler 

neticesinde geçiş döneminde sosyal hayatın yeniden ve kontrollü olarak normalleşmesi için ilimizde 

salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini 

asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde alınan 

tedbirlere ek olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda; 

1- İlimiz genelinde sokağa çıkan/çıkması zorunlu olan herkesin 18 Mayıs 2020 Pazartesi 

tarihinden itibaren maske takmasının zorunlu olmasına, vatandaşlarımızın dışarıda maskesiz 

halde bulunmamalarına,  

 

2- Maskenin sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, (Maske burun, ağız ve çeneyi 

tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.) 

 

3- İlimiz genelinde 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek maske takılmadan sokağa 

çıkılmaması kararının uygulamaya girmesi ile beraber Polis, Jandarma ve Zabıta tarafından 

gerekli bilgilendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürülmesi, 

uygulamanın ilimiz genelinde aktif katılımla gerçekleştirilmesi için tüm kurum ve kuruluşların 

gerekli desteği sağlamasına,  

 

4- İlimiz genelinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğunun fazlalığı ve sosyal mesafe 

kurallarına uyulmaması durumunda zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından yoğunluğun 

oluşabileceği çarşı/cadde/sokak vb. bölgelerde gerekli olan bütün tedbirlerin alınmasına, 

 

5- Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı 

başvurularının alınması adına il/ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık 

bulundurulacak olup; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 2020/4-2 sayılı 

kararıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 01.01.2000 tarihinden sonra doğan ve anılan sınava 

girecek olan öğrencilerin 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. 

Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurduğunu gösterir belgeyi ibraz 

etmek şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

 

6- Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre 

Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 


