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             İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 14/04/2020 

tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin iştiraki ile gündemdeki 

maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

K A R A R 
 

 

 

 Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan Yeni Koronavirüs ( Covid-19) salgınının bir an 

önce engellenebilmesi için İlimizde ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda; 

 

           1-Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, 

Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, 

Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, 

Tekirdağ, Trabzon, Van ) ile Zonguldak iline ait plakaya sahip araçların kontrol noktalarından ilimize 

girmelerine müsaade edilmemesine, 

         2-Kısıtlama/yasaklama getirilen illerin plakalarına sahip araçları bulunan vatandaşlarımızın 

ilimizde ikamet etmeleri halinde veya ilimizde görevli vatandaşlarımızın bu görevlerini belgeleriyle 

ibraz etmeleri halinde şehrimize girişlerinin engellenmemesine, 

         3-Seyahat İzin Belgesi olmaksızın İlimize gelmek isteyen temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) 

malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için 

gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık 

kapsamında görevli olanların araçları ile birlikte; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat 

tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış 

yapılabilmesine, 

          4- Kendi araçları ile İlimiz üzerinden başka bir İl’e ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın 

sorgularının yapılarak geçişlerine izin verilmesine; şayet gidecekleri İl’e başka uygun bir güzergah 

üzerinden ulaşma imkanları varsa o yolu kullanmalarının sağlanmasına, 

          5-İlimizden, giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen İllere; 

a. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu 

ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, 

b. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine 

katılmak için seyahat edecek olan, 

c. Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat 

edecek olan (en fazla 4 kişiye), 

d. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp 

ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk 

bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), 

e. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, 

f. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, 

g. Ceza infaz kurumlarından salıverilen, 

h. Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 

yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan kişilerin, 

 

  



 

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan“Seyahat 

İzin Kurulu”ndan seyahat izin belgesi almalarına, 

 

             6-Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için, ilgili askeri birliklerle 

koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alınmasına, 

             7- İlimizde açılış ve kapanış saatleri daha önce düzenlenmiş olan eczane, market, vb. 

işyerlerinin dışındaki diğer işyerleri için; 

a. Perakende gıda satışı yapan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, 

şarküteri vb.) işletmelerin ve TEKEL bayilerinin, hafta içi ve hafta sonlarında 09:00-

21:00 saatleri arasında hizmet vermelerine, 

b. Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 

07:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermelerine, 

c. Perakende olarak; inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, 

kozmetik, züccaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyumcu, kırtasiye, 

otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, 

emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmelerin, (kendi aldıkları karar ile kapalı olan 

işletmeler ile bu saatleri aşmamak üzere daha geç açılıp erken kapatma kararı alan 

işletmelerin kararları devam etmek üzere) hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet 

vermesine,  hafta sonu ise kapalı olmasına, 

d. Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmelerin, hayvan yemi satan 
bayilerin; hafta içi ve cumartesi günü 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, 
pazar günü ise kapalı olmasına, 

e. Toptan satış ve mal dağıtımı yapan işyerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler (gıda 
imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler) ile sağlık 
ürünleri ve medikal ürünler satan işyerlerinin, COVID-19 salgını sebebiyle yapılan 
düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, çalışma saatlerinin 
kendileri tarafından belirlenmesine, 

 

    8- 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 00:01’den 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 23:59’a 

kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksilerin, belirtilen saatten sonra ise plakasının son rakamı 

çift olan ticari taksilerin trafiğe çıkabilmesine, belirlenen bu sistemin takip eden günler için ardışık 

(gün aşırı dönüşümlü) olarak devam ettirilmesine, 

    9- Kişisel teması azaltmak, sosyal mesafeyi muhafaza etmek için işyeri ve mesken 

girişlerinde asansör kapasitesinin en fazla 1/4 oranında kullanılmasına,  

   10-Vatandaşlarımızın ikamet ettiği sitelerde site sakinlerinin sosyal mesafeyi korumadan bir 

araya geldikleri etkinliklerin, toplantıların ve faaliyetlerin bulaş zincirinin kırılmasını sağlamak, 

kişisel teması azaltmak için ikinci bir düzenleme yapılıncaya kadar yasaklanmasına; site bahçesinde 

bir araya gelen vatandaşlarımızın birbirleri ile sosyal mesafelerinin korunmasına ve bu uygulamaların 

İlgili Belediye Başkanlıklarınca site yöneticilerine tebligat vb. yollarla bildiriminin yapılmasına, 

   11- Günlük ev ve işyeri temizliği yapan firma çalışanlarının ve bağımsız gündelik 

çalışanların, temizlik işleri yaparken maske, eldiven, tulum (veya önlük) kullanmasına, 

    12- Market, bakkal vb. gıda satışı yapılan yerlerde çalışan kasiyerlerin eldivenlerini sık sık 

değiştirmelerine; eldiven giymemeleri halinde ise ellerini sık aralıklarla yıkamalarına veya el 

dezenfektanı kullanmalarına, 

               13-Daha önce aldığımız Hıfzıssıhha Kurul Kararlarından 23 no’lu kararın 5. maddesi gereği 

“uyarı” niteliğinde olan hükmün yasağa çevrilmesine (İl merkezi ve ilçelerimizde meydanlarda, sokak 

ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerinin veya 

bulunmalarının yasaklanmasına), 

 

 

 

 

 



 

14- 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunanlar ve 20 yaşın altında olan vatandaşlarımızın sokağa 

çıkma yasağı devam etmekle birlikte; sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlarımızın da 

mazeretsiz olarak sokağa çıkmamaları konusunda uyarılmasına, uyarılara uymayan vatandaşlarımızın 

men edilmesine, 

 

15- Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde; 

 

a. Ramazan ayı boyunca sahurda görevli davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine,  

b. Kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine yakın fırın 

önlerinde yoğunluk oluşmaması için Ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini 

saat:17.00’ye kadar satışa hazır hale getirmelerine ve bu saatten sonra pide üretimi 

yapmamalarına,  

 

           16-İlimiz merkez ilçesine bağlı Cumayanı Köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın 

tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının 50 kişinin üzerinde olması nedeniyle bahsi geçen temaslı 

vakaların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından dolayı Covid-19 enfeksiyonunun 

yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla “Cumayanı Soğuksu 

Mahallesinde 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88 ve 89 numaralı evler” ile “Tepe Mahallesi 24, 27, 28, 30, 31, 

32, 33 ve 35 numaralı evler”de yaşayanların 14.04.2020 tarih ve saat: 18.00’den itibaren 28.04.2020 

tarih ve saat 24.00’e kadar 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, 

          17- Cumayanı Köyündeki diğer hanelerdeki hareketliliği azaltmak için İl Jandarma 

Komutanlığının gerekli tedbirleri almasına, 

          18-  Cumayanı Köyünde vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını (sebze, meyve dahil) gidermek 

için ilgili Oda ile görüşülerek pazaryeri kurulmasının sağlanmasına, 

          19- Bahsi geçen süre içerisinde karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek 

Grubu tarafından takip edilmesine, 

   
 Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi 

gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç 

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin uygulanmasına; 

 

 Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 
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                                                                BAŞKAN 

 

                                                              Fuat GÜREL 

                  Vali  

 
 

 
 

 

 

      ÜYE                                                   ÜYE                                                  ÜYE 

 

      Rafet VERGİLİ                                Dr.Ahmet SARI                               Hasan ÖZTÜRK 

      Belediye Başkanı                            İl Sağlık Müdürü                         Çevre ve Şehircilik İl Md.    

 

 

 

 

 

      ÜYE                                                        ÜYE                            ÜYE  

 

Öğr.Üyesi Dr.İsmail HASKUL              M.Fatih VARGELOĞLU                Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi         İl  Milli Eğitim Müdürü               İl Tarım ve Orman Md. 

 

 

 

 

 

 

     ÜYE                                                  ÜYE 

 

 Uzm.Dr.Hacer İYNEM                         Ecz.Recep YILDIZ 

     Serbest Tabip                                         Serbest Eczacı 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


