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SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 

maddesine istinaden Vali Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 10/09/2020 tarihinde İlimizde 

Coronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. 

   

GÜNDEM: 

 

 COVID-19 salgınıyla ilgili 65 yaş ve üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımız için 

alınması gereken ek tedbirlerin görüşülmesi. 

 

KARAR: 

 

COVID-19 salgınında en önemli risk grubunu oluşturan 65 yaş ve üstü ve kronik hastalıkları 

olan vatandaşlarımızın sağlığını koruma, hastalıktan en az etkilenmelerini sağlama ve salgının 65 

yaş ve üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar için istenmeyen etkilerini en aza indirmek 

amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Kurulumuzun 

21/03/2020 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. 

Vatandaşlarımızın maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymaları 

sonucunda vaka artış hızının ve salgının yayılma hızının düşmesi sonucunda 01/06/2020 tarihinden 

itibaren “kontrollü sosyal hayat” sürecine geçilerek bu sürece uyumu sağlamak için gerekli adımlar 

atılmaya başlanmıştır. Bu amaçla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız için 

Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10:00 ve akşam 20:00 

saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmişti.   

  Bu doğrultuda 65 yaş üstü vatandaşlar için aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınma 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu kapsamda; 

 

1. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 68 sayılı sayılı 

toplantısında her gün sabah 10:00 ve akşam 20:00 saatleri arasında sokağa 
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çıkabilmelerine kararına   “65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma 

araçlarına her gün 10:00-15:00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve 

hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında 

faydalanmalarının kısıtlanmasına” ibaresinin eklenmesine, 

2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki ( banka, noter, kargo 

vb.) iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına, 

 

 

Kurulumuzca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci 

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

Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına, 

 

Toplantıya katılan üyelerce oy birliği ile karar verilmiştir. 


