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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, l593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 24.06.2020 tarihinde
gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

cÜNlBrvı:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam

eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs
(Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek,

vatandaşlar|m|zln sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili
mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
Covid-l9 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari

seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talİmatları

doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda; Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart2020 tarihinden itibaren bütün cami ve

mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında ilgi
Genelgemiz ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 MaYıs 2020

Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namaz|arı için kaldırılmasına karar verilmiştİr.

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının aza|ması, vaka artış hızının
düşüşe geçmesi ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda.kontrollü sosYal

hayat dönemine geçilmiştir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Diyanet Işleri BaŞkanlığı
tarafindan ortaya konulan görüşler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve 24.06.2020
tarihli Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet edilebilmesi konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi

doğrultusunda;

1- koronavirüs Bilim kurulu tarafindan belirlenen "cami ve İbadethanelerde Alınacak
Önlemler" 1le 22.05.2020 tarihli ve 8357 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile bu

doğrultuda aldığımız ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen tedbirlere riaYet

edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak

cemaatle ibadet edilebilmesine,

2- ilgili Genelge ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızdaki yeterli bahçesi/avlusu/aÇık

alanı bulunan camilerde dış mekdnlarda kılınabileceği belirtilen Cuma Namazlarının ise

hava durumuna (yağışlı olması, aşırı sıcak vs.) bağlı olarak temizlik, maske ve mesafe baŞta

olmak üzere ilgili kurallara uyulmak kaydıyla Cami içerisinde de kılınabilmesine,

3- İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulması hususunun takibine;

uyulmaması halinde ve her seferinde ayfl ayfl olmak ıjzere,, gk



a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri
tarafından 392,00 TL, idari para cezafl uygulanmasına,
b. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
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 vıla kadar hgpis cezasıvlg cezalandırılır." hükmü uyannca, bu htikme
uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli
makamlara bildirilmesine,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32lÇ maddesi ve
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 24.06.2020
tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
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