
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanu
na 2 ek madde eklenmesine dair Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 23 . 11 . 1972 - Sayı : 14370) 

No. Kabul tarihi 
1627 14 . 11 . 1972 

MADDE 1. — Umumî Hlfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 282. — Bu kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara 
uymayanlar hakkında, kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanu
nunda daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde 2 aya kadar hafif hapis ve 100 liradan 500 liraya 
kadar hafif para cezası verilir. 

MADDE 2. — Umumî Hlfzıssıhha Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1, — Bu kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında 303 ncü maddede yazılı kim
seler tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 

EK MADDE 2. — Bu kanunun 69 ncu maddesi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre sağ
lığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde 303 ncü maddede yazılı yetkililerce 10 liradan 30 liraya 
kadar para cezası alınır. 

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hâkimliğine itirazda bulu
nulabilir. Süresinde itiraz olunmaz veya itiraz reddedilirse bu para cezaları yetkili memurlarca 
derhal tahsil olunur. 

Bu tahsilat Muhasebe! Umumiye Kanunu hüldimlerine göre sağlık ocakları veya Hükümet 
tabipliklerinde görevlendirilecek muhasip mutemetleri vasıtasıyle ve mutemet makbuzları karşı
lığında yapılır. 

Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde ilgili yerlere öde
yenler hakkında ayrıca takibat yapılmaz. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar iki kat olarak 15 
gün içerisinde tahsil olunur. 

Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç kat olarak Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık ocakları veya Hükümet tabipliklerince tahsil, olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hülriimlermi Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 
Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 

Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa 

1 14 404 6 87 167 
6 98 162 • 7 o o 26,33:35 

27 136 35 :37 

I - Gerekçeli 179 ve 179'a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 136 nci Birleşimine, 149 
S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 7 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu kanunu; Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet, Cumhuriyet Senatosu Sos
yal İşler ve Anayasa ve Adalet komisyonları görüşmüştür. 

III - Esas No. : 1/103 


