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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 06/11/2020 Cuma günü, Valimiz Sayın Kamuran
TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Koranavirüs (Covid-19) 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.
İçerisinde 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.
İlimiz Merkez Hasanbey Mahallesi Karacaoğlan Küme Evleri 42 nolu adreste ikamet eden
Sabire ERMİŞ ve Hasanbey Mahallesi Karanfil Sokak No:6 adresinde 4 katlı binanın giriş
katında kiracı olarak ikamet eden Şükran BAYRAK isimli vatandaşların çöplerin kenarlarına
bırakılan tüm eşyaları evlerine taşıyarak çöp biriktirdikleri, oluşan kirlilik ve kokudan çevreye
rahatsızlık verdikleri, Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan kontrollerde
belirtilen binalarda çöp ve evrensel atıkların biriktirildiği, ikamet edilen dairelerin içerisine
girilemediği, insan, çevre ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği göz önünde
bulundurularak belirtilen dairenin açtırılarak temizlik işlemlerinin yaptırılması hususunda izin
verilmesi talep edilmiştir.
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 254.Maddesinde “İnşaatı itmam edilmiş olsun
veya olmasın içinde oturanların veya komşularının sıhhatine veya hayatına ehemmiyetli zarar vereceği
anlaşılan meskenlerin ıslahına sahipleri mecburdurlar. Bunun için meskenler idaresi olan yerlerde bu
idarelerin mevcut bulunmayan mahallerde belediyenin sıhhat ve fen memurlarının verecekleri esbabı
mucibeli raporlar belediye reislerince vilayetlerde valiye ve kazalarda kaymakamlara tevdi edilir. Vali
ve kaymakamlar esbabı mucibeli raporları mahalli hıfzıssıhha meclislerine tevdi ile karar talep eyler”

amir hükmü, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Bakanlıklarımızın anılan konu ile
ilgili Genelgeleri çerçevesinde aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.

1- İlimiz Merkez Hasanbey Mahallesi Karacaoğlan Küme Evleri 42 nolu adreste ikamet
eden Sabire ERMİŞ ve Hasanbey Mahallesi Karanfil Sokak No:6 adresinde 4 katlı binanın giriş
katında ikamet eden Şükran BAYRAK isimli vatandaşların ikamet ettiği dairelerin kolluk
marifeti ile açtırılarak kolluk kuvveti ve mahalle muhtarının gözetiminde, oluşan kirlilik ve
kokunun giderilmesi için temizlik işlemlerinin Gümüşhane Belediyesince yapılmasına,
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2- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu
suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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