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İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince, 

Vali Sn. Salih AYHAN Başkanlığında ve ….06.2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve unvanları 

bulunan asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst 

yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.  

Çin’in Wuhan Kentinden başlayarak, tüm dünyayı etkilemeye devam eden ve Dünya Sağlık 

Örgütü’nce PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (COVID-19) salgınından, ülkemizi ve 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, İçişleri Bakanlığının 

Coronovirüs Tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri , Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni 

açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını 

kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 Coronavirüs (COVID-19) salgınından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının 

yayılmasını engellemek amacıyla, 5361 sayılı ve 16.03.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğü genelgesi kapsamında belirtilen konular gündemde görüşülerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. Sivil Toplum Kuruluşlarının-STK (Dernek, vakıf meslek kuruluşları oda gibi) genel 

kurulları, eğitim ve etkinlikleri dahil olmak üzere, üyelerini toplu olarak bir araya getiren her 

türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 

16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiş ve bu erteleme halen devam 

etmektedir.  

Bu kapsamda ilimizde 2 Temmuz 1993 tarihinden itibaren düzenlenen “2 Temmuz 1993 

Madımak Olaylarını Anma Etkinlikleri”nin, Dünya Sağlık Örgütünce PANDEMİ olarak 

nitelendirilen COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik alınan ve Sağlık Bakanlığı Bilim 

Kurulunca teyit ve tavsiye edilen “Sosyal İzolasyon”, “Sosyal Mesafe”, “Maske” ve “Hijyen” 

konularındaki direktiflere bağlı kalınarak kamu sağlığının riske edilmemesi ve İçişleri 

Bakanlığının ilgi talimatları doğrultusunda aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi şartıyla izin 

verilmesi kararlaştırılmıştır.  

a. 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen ve tüm toplumumuzu derinden üzen olaylar 

nedeniyle, bazı STK’ların organizasyon ve sorumluluğunda, olayların mağdurları ve 

vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarının katılımıyla, bu yıl da düzenlenmesi söz 

konusu olan etkinlik/faaliyetlerin, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Bilim 

Kurulu direktiflerinde belirtilen “Sosyal Mesafe” kuralına uygunluğunun sağlanması 

amacıyla, aşağıda belirtilen kriterlere göre isimleri düzenleme kurunca belirlenecek, en 

çok 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi, 

b. Anma etkinliklerine katılacak olan 100 kişinin; olaylarda mağdur olan veya vefat eden 

vatandaşlarımızın birinci derece yakınları, geçmiş yıllarda düzenleme komitesinde 

görev alanlar, siyasi parti il başkanı veya temsilcileri (talepleri halinde) isimlerinin 

düzenleme kurulunca Valilik Makamına bildirilmesi, 



c. İdarece izin verilen etkinlik alanında “Sosyal Mesafe Kuralı”nı uygulamak amacıyla, 

“Düzenleme Kurulu” tarafından gerekli yasal işaretlemeler yapılması,  

d. Etkinliğe katılmasına izin verilen 100 kişinin “Uzaktan Ateş Ölçer” veya “Termal 

Kamera”larla ateş ölçümlerinin yapılması,  

e. Etkinliğe katılmak üzere isimleri bildirilen 100 kişinin “Sosyal Mesafe”, “Maske” ve 

“Hijyen” koşullarına uymaları ve bu koşulların “Düzenleme kurulu”nca etkinlik alanında 

ve süresince takibinin yapılması, 

f. Söz konusu etkinliklere il dışından hiçbir şekilde katılımcının davet edi lmemesi ve 

etkinliklerin PANDEMİ koşulları dikkate alınarak, isim listesinde belirtilen kişilerin 

dışında hiç kimsenin katılmamasına,  

g. Valilikçe uygun görülecek Daire Müdürleri ile İl STK başkan ve temsilcilerinin 

katılımıyla, 

gerçekleştirilmesine izin verilmiştir.  

2. Söz konusu anma etkinlikleri, Bilim ve Kültür Merkezi önündeki alan ile sınırlı kalmak 

kaydıyla, Sağlık Bakanlığının PANDEMİ’ye yönelik direktifleri doğrultusunda ve İçişleri 

Bakanlığı talimatları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun amir hükümleri 

çerçevesinde yerine getirilecektir.  

3. İzin verilen yer dışında toplanma, yürüyüş ve miting şeklindeki etkinliklere izin  

verilmeyecektir. 

4. İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu PANDEMİ ve bulaş riskinin artmasına yönelik 

tedbirlere uyulmadığının tespiti halinde, başta “Düzenleme Kurulu” olmak üzere tüm katılımcılar 

“Ses Yükselten Cihaz” ile iki kez ikaz edilecek, uyarılara riayet edilmemesi halinde durum bir 

tutanakla tespit edilecek, yetkili kolluk amiriyle, düzenleme kurulu başkanına tebliğ edilecektir. 

İkazlara riayet edilmemesi halinde etkinlik sona erdirilecek ve ikazlara riayet etmeyenler ile 

“Düzenleme Kurulu Üyeleri”ne Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari yaptırım 

cezası uygulanacaktır. 

5. İl Hıfzısıhha Kurulunun PANDEMİYE yönelik kararlarını denetlemek amacıyla, etkinlik 

başlamasından itibaren sonuna kadar İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir personel 

görevlendirilecektir.  

6. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bağlı mevzuatına uygun olmak 

kaydıyla, etkinliğin başlangıcından itibaren, devamı ve sonlanmasına kadar geçecek süreçte 

“Düzenleme Kurulu”nun yasal sorumluluğu devam edecek ve bulaş riskinin önlenmesine 

yönelik tüm tedbirlerin alınması sorumluluğu da “Düzenleme Kurulu”na ait olacaktır.   

7. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde;  

a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır. 

b. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır. 

c. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı 

Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır’’  

Hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanacaktır.  

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 


