
 

 

 

 

 

 

 KARAR NO: 61 

  

KARAR TARİHİ: 08.07.2020  

 

 

 

                       BAFRA İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

 

 

         İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN başkanlığında 

08.07.2020 tarihinde İlçemizde Coronavirüs’e (COVİD-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili görüşmek 

üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.  

 

       İlçemizde 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 (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla; 

 

1- İlçemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil 

toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem/etkinlik programları 

kapsamında siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum 

kuruluşlarına yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket 

edilmesinin sağlanmasına, 

 

2- İşbu karar tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süreyle, İlçemizde yapılması planlanan basın 

açıklamalarının, yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum 

kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve 

sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceğine, 

 

 

3- Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin 

hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, işbu karar tarihinden itibaren 7 

(yedi) gün süreyle İlçemizde bu tür etkinliklere müsaade edilmemesine, 

 

4- İşbu karar tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süreyle 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, 

 

 

5- Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri 

tarafından yapılmasına, 

 

6- İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde 

ayrı ayrı olmak üzere; 

 

 

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

Bakanlığı’nın genelgelerinde belirtilen miktarda, 

 

 



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 belirtilen hükümler 08.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmasına; 

        Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 
BAŞKAN 
Cevdet ERTÜRKMEN 

ÜYE 
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ÜYE ÜYE       ÜYE 
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