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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

      

            Amasya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

23,26,27 ve 72 nci maddelerine istinaden Vali Mustafa MASATLI Başkanlığında 27/11/2020 

tarihi saat 16:30’da Valilik Toplantı Salonunda İlimizde Koronavirüs’e (COVİD-19) karşı 

alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.  

              

Bu kapsamda yapılan toplantıda, Halk Sağlığının Korunması amacı ile; 

  

          Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir. 

         2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının 

yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir.Özellikle 

Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla 

mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. 

         Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri 

olan temizlik,  maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 

bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler 

belirlenmektedir.  

        Bu çerçevede aşağıdaki kararların alınmasına; 

 

1-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun taziye evleri ile ilgili 13/08/2020 tarih ve 2020/60 sayılı 

kararına ek olarak İlimizde son zamanlarda cenaze, merasim ve taziye evlerindeki toplu 

taziyelerin, Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığından vaka artışlarına sebep olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumun önüne geçebilmek için; Amasya İl Müftülüğü tarafından belirlenen 

Din görevlileri tarafından bu yerlere en az 3 gün süreyle ziyarette bulunulmasına; Bu 

ziyaretlerde sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasına, sürekli maske takılması ve hijyen 

kurallarına uyulması yönünde bilgilendirme yapılmasına; 

    Camide kılınacak cenaze namazı öncesi ve sonrasında, cenazeye katılacaklara bilgilendirme 

anonsunun yapılmasına, Anonsta; 

  “Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla 

yayıldığı anlaşılmıştır. Bu sebeple taziyelerde sosyal mesafenin en az 1,5 metre olması, 



sürekli maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir. Cenabı Allah 

tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.” metninin okunmasına,  

    Cenaze namazlarının vakit namazlarını takiben değil, vakit namazları saati dışındaki 

zamanlarda kılınmasına;   

2- İlimiz genelindeki camilerimizde sabah ezanı dışındaki dört vakit namaz öncesinde okunan 

her ezandan sonra koronavirüs salgını tedbirleri ile ilgili anonsun yapılmasına; Anonsta; 

   “Kıymetli Vatandaşlarımız;  

    Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Sonbahara girdik kış yaklaşıyor. Özellikle 

kapalı alanlarda ve yoğunluğun artığı yerlerde hastalığın yayılma hızı daha da artıyor. 

Bu nedenle; Birbirimiz ile aramıza en az 1,5 metre mesafe koymaya, temizlik kurallarına 

uymaya ve sürekli olarak maske takmaya özen gösterelim. Mümkün olduğunca evlerde 

kalmaya, akraba, komşu ziyaretleri ve misafirliklere gitmemeye gayret edelim. Bu salgın 

bir sınavdır. Allah sabredenlerle beraberdir  .”metninin okunmasına, 

 

3-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun HES kodu sorgulaması  ile ilgili daha önce alınmış olan 

kararlara  ek olarak İlimizdeki tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte vatandaşlarımızın 

yoğunlukla bulunduğu  Kurumsal firmalar, Banka ve PTT şubeleri, Vakıf ve dernekler de  

dahil olmak üzere, merkez, tüm ilçe ve köy giriş-çıkışlarında, tüm ana cadde, sokak ve 

meydanlarda vatandaşlarımıza HES kodu sorgulamasının Kolluk Kuvvetleri,  Zabıta Ekipleri, 

ve Salgın Denetim Ekipleri tarafından yapılmasına; 

 

4-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12/11/2020 tarih ve 2020/76 sayılı tütün ve tütün ürünlerinin 

tüketilmesinin yasaklanması kararının İl merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu  aşağıda 

belirtilen cadde ve sokaklarda , İlçelerde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek  

yerlerde uygulanmasına, 

- Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Ziya Paşa Bulvarı, Şehzadeler Gezi Yolu, İstasyon Caddesi, 

Kazım Karabekir Caddesi, Mehmet Varinli Caddesi, Talat Öncel Caddesi, Hüseyin Nihal 

Atsız Caddesi, Mehmet Paşa Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Mehmet Akif Ersoy 

Caddesi, Kılıçaslan Caddesi, Büyük Ağa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Kemal 

Nehrezoğlu Caddesi  

 

            İlgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın 

yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, 

tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari 

para cezası verilmesine, 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. 



 

 

     BAŞKAN                                                ÜYE                                            ÜYE 

 

Mustafa MASATLI                                                                                  Dr.Öner NERGİZ 

          Vali                                            Belediye Başkanlığı                     İl Sağlık Müdürü                
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    İl Milli Eğitim                                 Çevre ve Şehircilik                      İl Tarım ve Orman                                                                     

      Müdürlüğü                                         İl Müdürlüğü                                Müdürlüğü   
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      Amasya Üniversitesi        Merkez Toplum Sağlığı     Dr. Dursun Ali KODAT      

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve            Merkezi Tabipliği                      Serbest Tabip                       

Araştırma Hastanesi Baştabipliği                   
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      Serkan ZOBU   

      Serbest Eczacı                                                  


