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                                                                          T.C. 

                                                        KIRIKKALE VALİLİĞİ 

                                                            İl Sağlık Müdürlüğü 

KARAR NO  : 2020 / 37 

KARAR TARİHİ : 24.06.2020 

 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 23.06.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER  

Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar 

alınmıştır. 

1-Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun 

hareket etmeleri esastır. Maske takılması zorunlu alanlarla ilgili 14.05.2020 tarih ve 2020/23 Nolu 

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

İlimiz Millet Bulvarı ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktadan başlayarak Atatürk Bulvarı 

boyunca, Ankara Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak Zafer Caddesi ile 

kesişme noktasına kadar, bu noktadan Zafer Caddesinin Belediye Caddesi ile kesişimine kadar, 

Belediye Caddesi boyunca, Belediye Caddesi ile Barbaros Hayrettin Caddesinin kesişiminden 

başlayarak, Barbaros Hayrettin Caddesinin Menderes Caddesinin kesiştiği noktaya kadar ve bu 

noktadan itibaren Menderes Caddesi boyunca Kırıkkale/Kırgaz Doğal Gaz Dağıtım Şirketinin 

bulunduğu kavşağa kadar, ayrıca İsmet İnönü Caddesi boyunca Millet Bulvarının İsmet İnönü 

Caddesi ile kesiştiği noktadan itibaren başlangıç noktası olan Atatürk Bulvarı  arasında kalan alan 

ve bahse konu caddelerin ilgili alanlarında (İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ekinde yayınlanan 

krokide belirlenen cadde ve alanlarda) vatandaşlarımızın (ağzını ve burnunu tamamen kapatacak 

şekilde) maskesiz olarak bulunmasına ve sosyal mesafeye aykırı davranışlarda bulunulmasına 

müsaade edilmemesine, belirlenen yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske 

kullanmamaları sebebiyle tespit edilen vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi 

uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına,  

 

2- 18.06.2020 tarih ve 9863 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün  

Genelgesi ile Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni 

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

kontrol altında tutma amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 

28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa 

çıkma kısıtlaması getirilmiştir.  

Görülen lüzum üzerine, 19.06.2020 tarih 2020/35 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına 

ek olarak  YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve 

çalışanlarının,  makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile temel gıda maddelerinin 

üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu 

malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin (ekteki 

tesisler) 18.06.2020 tarih ve 9863 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

Genelgesinde belirtilen kısıtlamadan 27.06.2020 ve 28.06.2020 tarihlerinde muaf tutulmasına, 

 

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 
           Oy birliği ile karar verilmiştir.  


