
 

1 

 

 

 T.C. 
CEYHAN KAYMAKAMLIĞI 

 

KARAR  TARİHİ    : 12.11.2020 
KARAR NO             : 11/3 
 

                                            İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI      
                       

 

İlgi : a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.  

         b) İçişleri Bakanlığının 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı Genelgesi. 

         c) İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 13102 sayılı Genelgesi. 

         d) İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgesi. 
             

Ceyhan İlçe Hıfzıssıhha  Kurulunun  12.11.2020  tarihinde Kaymakam Dr. Bayram YILMAZ 

başkanlığında;  Belediye   Başkanı Hülya ERDEM, İlçe   Sağlık  Müdürü Hurrem CEBECİ, İlçe Milli Eğitim  

Müdürü Murat KOÇER   İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Özer ER, Serbest  Hekim  Dr. İrfan  GÖRGÜLÜ, Serbest  

Eczacı Mustafa Serhat DORAK'ın  katılımıyla yaptığı toplantısında, ilgi mevzuat ve Genelge doğrultusunda 

aşağıdaki kararlar alınmıştır.   

 Koronavirüs 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 geçirilmektedir. 

  Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde 

artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş 

olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmiştir. 

 Ülkemizde de içerisinde bulunulan 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. 

 Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi 

amacıyla;  İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 

ilçemizde ek tedbirler alınmıştır; 

 Bu Kapsamda; 

 1. İlgi (a)  Genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, 

park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske 

takma zorunluluğu getirilmişti. 

 Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler 

gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde 

kullanmadıkları görülmektedir.  

 Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske 

kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. 

 Bu nedenle, maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 

tarihinden itibaren, Ceyhan İlçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği kamuya 

açık alanlardan; 1-İnönü Bulvarı (Mehmetçik Kavşağı ile Koruklu Mah. Kavşağı arası), 2-Orhan Ekinci 

Bulvarı (Mehmetçik Kavşağı ile Çiftlikler Mah. Kavşağı arası), 3- Kızılay Caddesi, 4- Atatürk Bulvarı 

(Demir Köprü Kavşağı ile Büyük Postane arası), 5-Cumhuriyet Meydanı ve bitişiğindeki park, 6-Taliha 

İşgüven Parkı (Ebenin Parkı), 7-Tüm pazar yerleri,  8-Ptt, Bankaların, Atm‘lerin önleri, 9-Otobüs ve 

dolmuş duraklarında sigara ve tütün mamülü içme yasağı getirilmesine, 
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 2. İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgesi ve  23.10.2020 tarihli 10/6  Karar Nolu 

İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile  sınırlama kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 

saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,  bu saatler 

dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlama getirilmesine, 

 Alınan kararların İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıtasınca denetlenmesine ve alınan tedbirlere 

uymayan vatandaşlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve Kabahatler Kanununun 

32.maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili Kanunlar 

gereğince işlem yapılmasına; konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

 

 

Oy birliği  ile   kararlar  verilmiştir. 
              

 

 

 

 

                                         

Dr. Bayram YILMAZ                          Hülya ERDEM                                    Dr. Hurrem CEBECİ               

       Kaymakam                                  Belediye Başkanı                                     İlçe Sağlık Müdürü                 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Murat KOÇER                                       Özer ER                                            Dr. İrfan  GÖRGÜLÜ           

İlçe Milli  Eğitim  Müdürü            İlçe Tarım ve Orman Müd.V.                              Serbest  Hekim                   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        Mustafa Serhat DORAK                                        

                                Serbest  Eczacı                                        
 

 

 

 


