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1- UMUMA AÇIK YERLER 

  

 “Pavyon, diskotek, bar ve gece” kulüplerinin faaliyetleri 16/03/2020 pazartesi saat:10.00, Tiyatro-

sinema-gösteri merkezi-konser salonu-nişan/düğün salonu - çalgılı / müzikli lokanta / kafe – 

gazino – birahane – taverna – kahvehane – kıraathane -kafeterya-kır bahçesi-nargile salonu nargile 

kafe-internet salonu-internet kafe-her türlü oyun salonları (atari-play station vb.), her türlü kapalı 

çocuk oyun alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil)-çay bahçesi dernek lokalleri lunapark-

yüzme havuzu-hamam-sauna-kaplıca-masaj salonu-SPA ve spor merkezleri-sivil toplum 

kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil 

insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icrai zorunluluk gerektiren 

yönetim faaliyetleri hariç) ile toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu taziye evlerinin 

faaliyetleri 16/03/2020 pazartesi saat:24.00 itibarıyla durdurulmuştur. 

1-1 GECE KULÜPLERİ/BAR/PAVYON  

 

16.03.2020 Pazartesi saat 10:00 itibariyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri 

vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bunulmaları ve hastalığının bulaşma riskinin yüksek 

olmasından dolayı durdurulmuştur. 

1-2 DÖVME SALONLARI  
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24.03.2020 tarihli 2020/3-2 sayılı İHKK Madde- 5: Birbiriyle çok yakın mesafede çalışıldığı 

dövme salonu vb. işyerlerinin geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştur.  

  

1-3 TAZİYE EVLERİ 

 

16.03.2020 tarihli 2020/3 sayılı İHKK: 16/03/2020 günü saat:24.00 itibarıyla toplu bir arada 

bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri durdurulmuştur.  

1-4 KAHVEHANE/CAFE/DÜĞÜN SALONLARI  

  

16.03.2020 tarihinden itibaren Tiyatro-sinema-gösteri merkezi-konser salonu-nişan/düğün salonu 

- çalgılı / müzikli lokanta /kafe – gazino – birahane – taverna – kahvehane – kıraathane kafeterya-

kır bahçesi-nargile salonu-nargile kafe-internet salonu-internet kafe-her türlü oyun salonları (atari-

play. station vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil)-çay 

bahçesi-dernek lokalleri- lunapark-yüzme havuzu-hamam-sauna-kaplıca-masaj salonu SPA ve 

spor merkezleri faaliyetleri durdurulmuştur. 

 

1-5 CAMİLER  

  

Coronavirüs salgını nedeniyle 20.03.2020 Camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma 

namazların ile kandil gecelerinde bir araya gelinmemesi içi kapalı olacaktır. Ayrıca konuyu 

provoke istemek isteyen şahıslara karşı duyarlı olunacaktır. 

2-65 YAŞ ÜSTÜ ŞAHISLAR 

  

21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Bağışıklık sistemi düşük, 

Kronik akciğer hastalığı, Astım, KOAH, Kalp/damar hastalığı, Böbrek, Hipertansiyon, Karaciğer 

hastalığı olanlar ile Bağışıklık sistemini bozan ilaçlan kullanan kronik rahatsızlıklara sahip 

Vatandaşlarımız; ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu 

ulaşım araçları ile seyahat etmeleri geçici bir süre yasaklanmıştır.  

Değişik (22.03.2020 tarihli 5762 Sayılı Genelge: 
 

07.05.2020 tarih ve 2020-5-1 sayılı İHKK Madde 2-b: 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelge 

ile 65 yaş vatandaşlarımız kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmış, 

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde 

refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle 

sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı 

çıkabilmelerine izin verilmiştir. 
 

İSTİSNA  

21.03.2020 tarih ve 2020/3-1 sayılı İHKK Madde 5: Yürüttükleri kamu görevinin niteliği, 

Mevcut durumun aciliyeti ve Kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında; hizmetine ihtiyaç 

duyulacak,  doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları,  kurum il müdürleri, sosyal 

hizmet kuruluşları görevlileri vb olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler 

(kanser hastalan ve organ nakli olanlar hariç), diplomatik misyon mensupları kapsam dışındadırlar.  
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2-1 VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU 

  

22.03.2020 tarihli Valilik Kararı; İlimizde Vali/Kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek 

Grupları oluşturulmuştur. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel 

ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa 

Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, 

koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti 

gerçekleştirilmeyecektir. Valilik ve Kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda 

görevlendirilecek tüm kamu/sivil görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu 

görevlilerin isimleri ve görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılacaktır. 

Valilik/Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Açık Kapılar”, Vefa İletişim Merkezi görevini 

üstlenmek için görevlendirilebilir. İl/İlçelerdeki Kamu/Özel Banka ve PTT ile işlem yapmak 

isteyen sokağa çıkması yasaklanan vatandaşların taleplerini 112, 155, 156 üzerinden Vefa İletişim 

Merkezine iletilmesi durumunda vatandaşların rızası dâhilinde dilekçe ile yapacakları 

yetkilendirme çevresinde paralarının çekilerek tutanak ile teslim edilmesi istenilmiştir.  

2-2 ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİ  

  

28.03.2020 tarihli 2020/3-3 Sayılı İHKK Madde:2: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları 

nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa 

çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için 

yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü 

maddesi kapsamında araç muayenelerin ertelenmesi ve anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi 

bir cezai işlem uygulanmayacaktır.  

3-İŞYERLERİ 

 

21.03.2020 tarih ve 2020/3-1 sayılı İHKK Madde:3: Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb 

işyerlerinin faaliyetlerinin 21.03.2020 tarihi 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştur. 

 

Değişiklik ( 21.03.2020 tarihli 2020/3-1 Madde:3: 
 

07.05.2020 tarih ve 2020-5-1 sayılı İHKK Madde 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14: 21.03.2020 

tarihli ve 5759 sayılı Genelge ile faaliyetleri durdurulan berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför 

vb. iş yerleri 11.05.2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine devam edeceklerdir. 

1) Bu iş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir. 

2) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır. 

3) Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir 

koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir. 

4) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak 

işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir. 

5) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava 

şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına 

riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet 

alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını 

işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır. 

6) İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem 
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süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi 

çıkarabileceklerdir. 

7) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas 

edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem 

sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır. 

8) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde 

ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven 

kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye 

gösterilecektir. 

9) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna 

başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu 

işlem her müşteri için tekrarlanacaktır. 

10) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi 

malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme 

olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan 

malzemeler gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka 

müşteride kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini 

yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir. 

11) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine 

verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir. 

12) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj 

hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam 

edilebilecektir. 

13) Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç 

ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı, 

(anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla 

yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır. 

14) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin 

verilmeyecektir. 

 

İSTİSNAİ DURUMLAR 

 

 Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri bulunduğu yerlerden 

başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri 

ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ilimize giriş/çıkış 

yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri 

ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) 

seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilmesi. 

 

 Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki 

çalışanların 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen 81 ilimizde 

01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa 

çıkma kısıtlanmasından 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı Genelgemiz kapsamında muaf 

olduklarından işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla 

başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılması. 
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3-2 MARKETLER                            

 

ÇALIŞMA SAATLERİ  

Tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecektir.  

MUAFİYET  

“Bakkallar”, “büfeler” ve “akaryakıt istasyonlarının parçası olup akaryakıt satışının pos cihazıyla 

yapıldığı, yiyecek-içecek satışı olan ve lavabo ile WC hizmetlerinin sunulduğu işletmeler”  09:00-

21:00 saatleri arasında hizmet vereceği talimatlandırılan “tüm marketler” ifadesinden muaftır.  

MASKE TAKILMASI  

İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve 

çalışanlar maske ile gireceklerdir.   

MÜŞTERİ SAYISI  

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, 

idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan 

alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekmektedir.  

İLAN  

Tüm marketler; hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını 

market girişlerine asılarak ilan edecekler, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli 

tedbirleri alacaklardır.  

SIRADA BEKLEME 

İHKK 24.03.2020 Tarih 2020/03-2 Karar No Madde 1: Market içinde belirlenen sayıda müşteri 

var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda 

içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli 

hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacaklardır.  

İHKK 10.04.2020 Tarih 2020/4-6 Karar No Madde 3: Market, fırın gibi işyerlerinde 

yoğunluğun belirgin olduğu saatler olan 16:00-19:30 saatleri arasında maske takma, sosyal/fiziksel 

izolasyon, müşterilerin içeriye alınma durumu gibi kurallara uyulmasının daha sıkı kontrol ve 

denetime tabi tutulması gerekmektedir. 

3-3 FIRINLAR                          

 

 İHKK 28.03.2020 Tarih 2020/03-3 Karar No Madde 5: Fırınlarda Belediye ve Tarım 

Orman müdürlüğünce yapılan denetimlerin sıklaştırılması, şartlara uymayan fırınların 

kapatılması, Vatandaşların fırın içerisine girmemesi için tedbirlerin alınması, ramazan ayı 

boyunca fırınların önünde vatandaşların temaslarını engellemek amacıyla iftar saatinden 2 

saat önce fırınlarda üretimin durdurulması kararı alınmıştır.  

 

 İHKK 10.04.2020 Tarih 2020/4-6 Karar No Madde 3: Market, fırın gibi iş yerlerinde 

yoğunluğun belirgin olduğu saatler olan 16:00-19:30 saatleri arasında maske takma, 

sosyal/fiziksel izolasyon, müşterilerin içeriye alınma durumu gibi kurallara uyulmasının 

daha sıkı kontrol ve denetime tabi tutulması.  
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 İHKK 22.04.2020 Tarih Ve 2020/4-15 Madde 5: Ramazan süresince iftar saati ve hemen 

öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin 

önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, 

susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacaktır. (iftar saatlerinden sonra 

fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.) 

 

3-4 LOKANTA/PASTANE       

 

21.03.2020 tarih ve 2020/03-1 sayılı İHKK Madde 1: Lokanta, restoran, pastane ve benzeri 

işyerleri için 21.03.2020 tarihi saat 24:00'den sonra sadece Paket servis Gel-Al benzeri şekilde 

hizmet vermeleri kararı alınmış olup müşterilerine servis açmamaları, oturma alanlarının 

kaldırılmasını gerekmektedir.  

21.04.2020 tarih ve 2020/4-14 sayılı İHKK Madde 4:. Unlu mamuller, pizza, çiğköfte, dürüm, 

tatlı ve benzeri gıda mamullerinin satış amaçlı işyerlerinin saat 21.00' e kadar işyerinde servis 

açmadan paket ve evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilmeleri; saat 21.00’den 23.00'e kadar 

ise sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilmeleri, bu tür işyerlerinin evlere/adrese servis 

faaliyetlerini en geç saat 23.00’te sonlandırmasına,  

3-5 GIDA SATIŞI YAPAN YERLER                      

 

11.04.2020 tarih ve 2020/04-7 sayılı İHKK Madde:5/a: Perakende gıda satışı yapan ve yukarıda 

belirtilen düzenlemeler dışında kalan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri 

vb.) işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,  

3-6 İNŞAAT MALZEMELERİ            

  

11.04.2020 tarih ve 2020/04-7 sayılı İHKK Madde:5/c, (15.04.2020 tarih ve 2020/04-9 sayılı 

İHKK Madde:2: 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 B19 

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 ve cumartesi günü 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermesine, pazar günü ise 

kapalı olacaktır. 

3-7 TOPTAN SATIŞ YAPAN YERLER 

  

11.04.2020 tarih ve 2020/04-7 sayılı İHKK Madde:5/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, Açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması 

durumunda, Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,   

3-8 ZİRAİ İLAÇ SATAN YERLER      
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11.04.2020 tarih  ve 2020/04-7 sayılı İHKK Madde:5/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 olacaktır.  

3-9 LPG TÜPÜ VE SU SATIŞI   

 

Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-

21:00 saatleri arasında hizmet vermesine. 

3-10 İŞYERİ AÇMA KAPATMA SAATLERİ: 
 

İŞYERİ AÇIK KAPATMA SAATLERİ 

İŞYERİ SON GÜNCELLEME 

UMUMA AÇIK YERLER YOK (KAPALI) 

SEMT/OTO/HAYVAN PAZARLARI YOK (KAPALI) 

CAMİLER YOK (KAPALI) 

BERBER/KUAFÖR/GÜZELLİK 

SALONLARI 

11.05.2020 TARİHİ İTİBARI İLE 09:00-21:00 

SAATLERİ ARASI AÇIK 

FIRINLAR İFTAR SAATİNDEN 2 SAAT ÖNCE ÜRETİM 

YAPAMAZ 

MARKET 09:00-21:00 

PASTANE/LOKANTA(PAKET/GEL/AL) SAAT 21.00' E KADAR İŞYERİNDE SERVİS 

AÇMADAN PAKET VE EVLERE/ADRESE SERVİS 

ŞEKLİNDE SATIŞ YAPABİLMELERİ; SAAT 

21.00’DEN 23.00'E KADAR İSE SADECE 

EVLERE/ADRESE SERVİS ŞEKLİNDE SATIŞ 

YAPABİLMELERİ, BU TÜR İŞYERLERİNİN 

EVLERE/ADRESE SERVİS FAALİYETLERİNİ EN 

GEÇ SAAT 23.00’TE SONLANDIRMASINA. 

ET VE BALIK ÜRÜNLERİ SATIŞ YERİ,  

MANAV, KURUYEMİŞÇİ, ŞARKÜTERİ 

HAFTA İÇİ/HAFTA SONU (09:00-21:00) 

PERAKENDE OLARAK LPG TÜPÜ  

VE SU SATIŞI YAPAN İŞLETMELERİN 

HAFTA İÇİ/HAFTA SONU (07:00-21:00) 

PERAKENDE OLARAK ZİRAİ  

İLAÇ, TOHUM, GÜBRE SATIŞI 

YAPAN İŞLETMELERİN, HAYVAN 

YEMİ SATAN BAYİLER 

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ  (09:00-18:00) 

PAZAR GÜNÜ (KAPALI) 
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PERAKENDE OLARAK; İNŞAAT  

MALZEMESİ, TEKSTİL, ÇANTA VE 

AYAKKABI, HALI, MOBİLYA, 

KOZME-TİK, ZÜCACİYE, 

ELEKTRONİK ÜRÜNLER, BEYAZ 

EŞYA VE KLİMA, KUYUMCU, 

KIRTASİYE, OTOMOTİV VE OTO-

MOTİV YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ 

SATAN VE SON TÜKETİCİYE 

HİZMET VEREN SİGORTA, EMLAK, 

SEYAHAT ACENTESİ VB. DİĞER 

İŞLETMELERİN 

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ (09:00-19:00) 

PAZAR GÜNÜ (KAPALI) 

GÖLBAŞI CADDESİ HAFTA İÇİ/HAFTA SONU (10:00-16:00) AÇIK 

 

KÜÇÜK SANAYİİ SİTESİ HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ (08:00-18:00) AÇIK 

PAZAR GÜNÜ (KAPALI) 

TOPTAN SATIŞ VE MAL DAĞITIMI  

YAPAN İŞYERLERİ, İNŞAAT VE 

ÜRETİM YAPAN TESİSLER (GIDA 

İMALATHANE-LERİ, SANAYİ 

TESİSLERİ, MATBAALAR, 

TARIMSAL ÜRETİM YAPAN 

TESİSLER) İLE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 

VE MEDİKAL ÜRÜNLER SATAN 

İŞYERLERİ 

KENDİLERİ TARAFINDAN BELİRLENECEK 

 

3-11 TÜTÜN KIYIM ATÖLYELERİ   

 

02.04.2020 tarih ve 2020/04-1 sayılı İHKK Madde:11: İlimiz genelinde faaliyet gösteren Tütün 

Kıyım atölyelerinde çalışan kişi sayısının azaltılmasına, işyeri önünde kalabalık oluşmasının 

engellenmesine ve usulüne uygun çalışmayan atölyelerin salgın döneminde kapatılması. 

4- TOPLU TAŞIMA                          

 

%50 YOLCU TAŞIMA  

 

 İl / İlçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu 

otobüsleri dâhil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin en fazla % 50’si oranında 

yolcu kabul edecekler.  

OTURMA DÜZENİ  

Araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka 

sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi yolcuların 

birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  

İSTİSNA  

24.03.2020 tarih ve 2020/03-2 sayılı İHKK Madde:2: Kurum servis araçları bu maddenin 

kapsamına dâhil değildir. Bakanlık genelgesi ile önceden istisna sayılan personel ve işçi servisleri 



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

istisna olmaktan çıkarılmış, fakat Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu kurum servislerini istisna olarak 

belirlemiş ve kapsam dışında bırakmıştır.  

5-PAZAR YERLERİ          

 

Her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri 

düzenlenecek. Bu amaçla; mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil 

edilmesi vb.),  yeni satış yerlerinin belirlenmesi, geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç 

maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi 

tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacaktır. Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş 

sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen 

koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacaktır. Pazarcı esnafı kişisel 

hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemlerin alınması sağlanacak, 

Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli 

tedbir alınacaktır. Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütebilecek,  Pazar 

yerleri/satış yerlerinde Belediyeler pazarcı esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı 

konusunda destek olacaklardır. Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, 

çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve 

benzeri araç-gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenmesi, Pazar yeri/alanına giriş 

ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı 

noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı 

koridorlar oluşturulması, Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş 

alınması, Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride 

sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanması, Bu amaçla pazar giriş noktaları 

oluşturulmalı, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve 

koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılması, Pazarlarda akşam üstü 

yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden 

alışverişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların 

sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve 

kolluk araçlarından sürekli anons edilmesi gerekmektedir.  

27.03.2020 tarihinden itibaren Mahalle ve Semt Pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, 

züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışı yasaklanmıştır. 

 

Değişiklik (27.03.2020 tarihli 5929 sayılı Genelge Madde 1: 
 

08.05.2020 tarih ve 2020-5-2 sayılı İHKK Madde 1: 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 

itibariyle; 
 

 İl, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, 

züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırılmıştır. 

 Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı mevcut pazar yerleri 

için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, 

pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta 

olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacaktır. 
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İSTİSNA:  

İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-1 Karar No),Madde 1,2,3,4,5,6,7,8/ İHKK 02.04.2020 Tarih 

2020/4-1 Karar No) Madde 10: 

1-Pazarın toplanacağı gün pazar yeri ya da alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için 

belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereç ile 

kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışların engellenmesine,  

2-Pazar yeri ya da alanına giriş ve çıkışların mümkün ise aynı yerden yapılmaması, aynı yerden 

yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması 

için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına,  

3· Pazar yeri ya da alanında sergi, tezgâh ve/veya tahtalarının araları en az 3 metre olacak şekilde 

yerleştirilmesine,  

4· Pazar yeri ya da alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına,  

5· Pazar yeri ya da alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride 

sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanmasına,  

6· Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulması; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların 

beklemesi için bir koridor oluşturulması ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre 

mesafe bırakılmasına,  

7· Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşların akşam saatlerini 

beklemeden alış verişlerini yapmalarının sağlanmasına,  

8· Bu dönemin özel bir dönem olduğunun vurgulanması suretiyle, pazarların sabah saatlerinden 

itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camilerde anons edilmesi 

gerektiği.  

5-1 PAZAR YERLERİNDE 12 YAŞ SINIRLANDIRILMASI  

 

İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-1 Karar No Madde:9: Koronavirüs Salgınından (Covid 19) 

Ülkemizi ve Vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere 

rağmen küçük yaştaki çocukların; Pazar ve Market gibi yerlerde kontrolsüz davranış 

sergileyeceklerinden hareketle, çocukları bu salgından korumak için ilimiz genelinde açık, kapalı 

pazar yerlerine ve marketlere 12 yaşından küçük çocukların alınmayacaktır.  

 

6-SEYAHAT KISITLAMASI  

 

Hastalığın yaygın olarak görüldüğü dönemde vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları 

esastır. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu 

ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma 

günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.  Sayın 

Cumhurbaşkanımızı talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi saat 17:00’den itibaren 

ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir. Bunun için otogar ve havaalanında, ayrıca Valilik 

bünyesinde Seyahat İzin Kurulları kurulmuştur.  

 SEYAHAT İZİN KURULLARI 
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 Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet 

temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya 

ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan 

vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na 

başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere 

kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası seyahat izin 

belgesi" düzenlenecektir. Valilikler ve Kaymakamlıklarca tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi 

için hafta sonu dahil olmak üzere başta çalışma koşullan, yeri, personel görevlendirilmesine 

yönelik gerekli planlama yapılacaktır.  

 BAŞVURU YOLLARI  

 İçişleri Bakanlığına ait Alo 199,  

 İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi,  

 Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru,  

 Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek,  

 Telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla 

bildirilecektir.  

 İZİN KAPSAMI VE SÜRESİ  

 Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir. 

 Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla 

düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır.  

 Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma 

belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı 

kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir. 

6-1 ( ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLER) 

 

Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan 

başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir. 

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin 

yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık 

kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır. Seyahat izin kurulunca, otobüsle 

yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen 

yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir 

durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya 

alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde 

kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.  Yolculuğuna 

izin verilen otobüsler seyahat güzergâhlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin 

Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda 

alabileceklerdir. Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.   

TEREDDÜTLER  

Alınan tedbirlerin il ve ilçelerde uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin 

giderilmesi ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla Bakanlık Merkezinde kesintisiz şekilde görev 
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yapacak olan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat 

İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur.  

İSTİSNA  

 İZİN BELGESİ İLE SEYAHAT EDEBİLECEKLER  

• Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,  doktor raporu ile sevk 

olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, • Kendisi veya eşinin, vefat 

eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak icin  • Ölüm nedeni Kovit 19 

olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye), • 

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), • Askerlik hizmetini tamamlayarak 

yerleşim yerlerine dönmek isteyen (terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için 

Valilikler tarafından ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacaktır • Özel 

veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, • Ceza infaz kuramlarından salıverilen, • 

Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük 

karantina ve gözetim suresi dolan, kişilerin şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile 

gerçekleştirilebilecektir. • Ayrıca havayolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere Temel insani ihtiyaçların 

üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, 

seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca Uygun görülmesi halinde 

şehirlerarası seyahat edebileceklerdir. Hizmetinin görevine devamlı ihtiyaç duyulan üst düzey 

kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görev çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama 

bulunmamaktadır   

İHKK 28.03.2020 Tarih 2020/03-3 Karar No) Madde: Hastalığın yaygın olarak görüldüğü 

dönemde vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Şehirlerarası yolculuk yapması 

Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir. Seyahat izin kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak 

vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri 

gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit 

edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar 

arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu 

tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir. Otobüslerin güzergahlarında 

mola verdikleri yerler, sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun 

olarak faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına, 

6-2 HAVAYOLU        

Hava yolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00 saatinden 

itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta 

olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı 

yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyeceklerdir.  Tüm 

vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak; a) ‘Tedavi ihtiyaçları nedeniyle 

doktor kararıyla sevk edilen, b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, c) 

Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız, 

“Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerdir. 

Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri 

içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, Seyahat İzin Kurullarına 

başvurmaları ve bu talebin ilgili Kurullarca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat 
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edebileceklerdir. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile 

kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama 

bulunmamaktadır.  

6-3 31 İL İÇİN 

 

a)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 dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat 

yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. 

belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş 

amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline 

dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri 

süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal 

mesafeye uymak zorundadırlar. b-) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile 

uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde 

geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları 

belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da 

konaklama yapamayacaklardır. c-) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin 

ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; 

enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi 

ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan 

yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması 

durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, 

SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. e-) Başta sağlık ve güvenlik 

olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli 

olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir. f-) Valilik/Kaymakamlık 

tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” olanlar seyahat edebileceklerdir.  

 İSTİSNA  

SEYAHAT İZİN BELGESİ VERİLECEKLER; İHKK 05.04.2020 Tarih 2020/4-3 Karar No) 

MADDE B; 1- a: Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine donmek 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 icin c) Olum 

nedeni Kovit 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 (terhis olan askerlerin gideceği yerlere 

ulaşmaları için Valilikler tarafından ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler 

alınacaktır f) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, g) Ceza infaz kuramlarından 

salıverilen, h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 

yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim suresi dolan,  kişilerin şehirlerarası yolculuk yapması 

Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.  

6-4 HAYVANCILIK FAALİYETLERİ  
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İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-1 Karar No Madde 18; 18.1,18.2,18.3,18.4: 1-Kış aylarında 

konakladıkları illerden hayvanlarım otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım 

araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 

Mayıs 2020 tarihlinden sonra müsaade edilecektir. 2- Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine 

ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. 3- 

Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları 

olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini 

yapmış olmaları şarttır. 4- Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla 

temas etmemeleri için gerekli önlemler alınacaktır.   

6-5 MEVSİMLİK İŞÇİLER  

 

İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-1 Karar No Madde 17; 17.1-17.2 a,b,c,ç,d-17.3 

a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ,: 1-Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her 

ilin kendi imkânları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanamaması 

halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal 

üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Ancak bu durum ilgili Valiliklerin izin verme şartına bağlı 

olarak gerçekleşebilecektir. Bu şekilde iller arasında mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu 

takdirde işçilerin yola çıktıkları iller “çıkış ili”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı il ise “varış ili” 

olarak tanımlanacaktır.  2- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla her 

ilde Valilerin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin 

katılımıyla (İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, 

kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı ) bir komisyon kurulacaktır. 

Bu komisyonlarca;  a-) Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla 

alınması gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz 

uygulanması sağlanacaktır.  b-) İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valiliklerince tespit 

edilerek, bu ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilecektir. Talepte bulumdan Valiliklerce 

ilgi (a) Yönetmelik hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri 

aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçileri belirlenecektir.  c-) 

Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden 

önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme 

kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline gideceklerdir d-) Çıkış 

ilinde/ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dahil, İl/İlce Sağlık Müdürlüğü veya 

Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda 

veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığı kontrol edilecektir.  

 6-6 ADIYAMAN İL GENELİ 

 

İlimiz genelinde ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışlar 27 

Nisan 24:00’ den itibaren belirtilen şart ve istisnalara uygun şekilde İKİNCİ bir emre kadar  

kısıtlanmıştır.  

 İSTİSNA 

 İHKK 11.04.2020 Tarih 2020/4-7 Karar No) Madde 1: a)Temel ihtiyaç (gıda temizlik 

malzemesi 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 olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, 

teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış 
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yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilçeler arası giriş/çıkış yapanlar giriş/çıkış amaçlarını 

gösteren belgeler ile ilk çıkış ilçesine dönebileceklerdir. Bu şekilde ilçeler arası giriş/çıkış yapan 

ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas 

gerektirdiği durumlarda sosyal mesafe kuralına uymak zorundadırlar.  b )Doğalgaz, elektrik, petrol 

sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin 

gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket 

tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile ilçeler arası giriş/çıkış 

yapabilecektir. c )Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin, 

ikamet ve işyerlerinin ilimizden/ilçelerimizden farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler 

arasında giriş/çıkışları, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) 

belgeleri ibraz etmeleri şartı ile yapılabilecektir.  d )Tarımsal faaliyetler kapsamında faaliyet 

gösteren işletmelerde çalışanlar (veteriner, ziraat mühendisi, zirai ilaç gübre tohum satışı yapılan 

bayi çalışanları, hayvan yemi satan bayiler vb. ) ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz 

etmesi kaydıyla; ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecektir.  e )Tarımsal üreticilerin ve arıcılık ile 

uğraşanların yol kontrollerinde üretici olduğunu beyan eden bilgilerinin (ÇKS, AKS, TBS, Türk-

Vet Kayıt Belgesi ile Ziraat Odasından alınan Çiftçilik Belgesi, HBS bilgilerinin) kolluk 

kuvvetlerince paylaşılması durumunda, işletmesinin bulunduğu ve ikamet ettiği adres arasında 

(arazi lokasyonları ile sınırlı kalmak koşuluyla ) seyahat etmelerine izin verilecektir. f )Başta sağlık 

ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar, 

g )Acil çağrı merkezleri çalışanları, h )PTT, kargo şirketleri çalışanları, i )Gazete, radyo ve 

televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,  j )Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, 

çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, k )Birinci derece yakınlarının cenaze 

defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,  l )Teşhis tedavi ve randevu ile sağlık 

birimlerine gitme/ikametine gitme durumunda olanlar; hastalık durumuna ait belgeyi, cenazeye ait 

bilgiler ve görevli olduklarına dair belge veya kimlikle ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecektir. m 

)Teknik tamir, bakım, onarım hizmetlerinin kesintisiz verilebilmesi için; bu hizmetleri veren 

yetkili servis işyerlerinin çalışanlarına ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi 

kaydıyla seyahat etmelerine izin verilecektir.  

İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-1 Karar No) Madde 15:  İlçelerden İl merkezine gelen araçların; 

sağlık, tedarik veya üretim zinciri dışında çok zorunlu haller olmadıkça İl-İlçe Merkezine 

gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmemesine,  

İHKK 11.04.2020 Tarih 2020/4-7 Karar No Madde 1 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m) 17.1-17.2 

a,b,c,ç,d-17.3 a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ/,İHKK 02.04.2020 TARİH 2020/4-2 KARARNO) Madde 2: 

İlimiz genelinde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza 

indirilmesi yönünde ilave tedbirlerin alınarak ilgili kurumlar tarafından uygulanmaya derhal 

başlamasının sağlanmasına,  

6-7 KONTROL NOKTALARI 

 

24.03.2020 Tarih ve 2020/3-2 İHKK Madde :3 Adıyaman Şehir girişi polis kontrol noktaları 

(Yarmakaya mevki, Pirin mevki) ve Kahta İlçesi Narince Köyü Jandarma kontrol noktasında 

sağlık personeli ve kolluk kuvvetleri ile işbirliğinde ticari araçların rantlantısal olarak seçilerek, 

uzaktan ısı ölçer ile araç içerisindeki şahısların ateşlerinin ölçülmesi, ateşi yüksek olanların 

ve/veya hastanede muayene edilmesinin uygun olduğu düşünülenlerin izolasyon amacıyla 

hastanelere nakil edilmelerinin sağlanması.  
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7- SOSYAL FAALİYETLER                            

 

•İHKK 21.03.2020 Tarih 2020/03-1 Karar No) Madde 2: Asker uğurlama törenlerinin yapılması 

engellenecektir  

•İHKK 21.03.2020 Tarih 2020/03-1 Karar No Madde 7: Halı saha ve benzeri yerlerde spor 

amaçlı toplu olarak yapılan etkinliklerin geçici olarak durdurulacak,  

•İHKK 28.03.2020 Tarih 2020/03-3 Karar No) Madde 4: Toplu yaşam alanlarında, park ve 

mesire alanlarında; mangal ve piknik, sosyalleşme, eğlence, vakit geçirme  ve benzeri toplu olarak 

yapılan etkinlik ve faaliyetler geçici olarak durdurulacak,  Virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar, 

vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, 

balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları yasaklanmıştır. (İ.İ.G.M. 27.03.2020) 

 • İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-2 Karar No Madde 4: İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak 

ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya 

bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi 

gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.  

7-1 SOSYAL FAALİYETLER  (SİTE İÇİ FAALİYETLER)  

  

İHKK 11.04.2020 TARİH 2020/4-7 Karar No) Madde 4: Sitelerin sosyal donatılarında; site 

sakinlerin sosyal mesafeyi korumadan bir araya geldikleri etkinliklerin, toplantıların ve 

faaliyetlerin bulaş zincirinin kırılmasını sağlamak, kişisel teması azaltmak için ikinci bir 

düzenleme yapılıncaya kadar yasaklanmıştır.  

7-2 SOSYAL FAALİYETLER  (ASANSÖRLER)  

İHKK 11.04.2020 Tarih 2020/4-7 Karar No) Madde 4: İşyeri ve Mesken girişlerinde asansör 

kapasitesinin en fazla %50 kapasitesinin üzerinde kullanılmayacaktır.  

7-3 SOSYAL FAALİYETLER (MASKE TAKILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME)  
 

İHKK 11.04.2020 Tarih 2020/4-7 Karar No Madde 6: Şehrin yoğun bölgelerine “Maskesiz 

sokağa çıkma, Maskenin temin edileceği yer bildirimi, Sosyal mesafeni koru, Evde Kal vb. temalı 

Billboardlar ve bez afişlerle halkın bilgilendirilmesine devam edilecektir.   

7-4 SOSYAL FAALİYETLER (ESNAFLARIN BİR ARAYA GELMEMESİ)  

  

11.04.2020 TARİH 2020/4-7 Karar No Madde :4 Küçük işletmeler de çalışan kişilerin çevre 

işletme çalışanları ile bir araya gelerek komşularıyla birlikte sosyal mesafeyi bozacak şekilde bir 

araya gelmeleri, yemek yemesi yasaklanmıştır. (İHKK  

7-5 SOSYAL FAALİYETLER  (VATANDAŞLARIN YAKIN TEMASLI ÇALIŞMAMASI)  

  

İHKK 24.03.2020 Tarih 2020/03-2 Karar No) Madde 6: Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas 

ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, kurye, tahsildar gibi görevlilerin müşterileri ile temas 

ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanması 

gerekmektedir.  
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7-6 SOSYAL FAALİYETLER (MASKE ZORUNLULUĞU)  

 

MARKET/PAZAR  

İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve 

çalışanlar maske ile girmelerine, Maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli 

olmasına,  

VATANDAŞLA YAKIN TEMASLI ÇALIŞANLAR  

Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, kurye, tahsildar 

gibi görevlilerin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve 

maske takarak yapmasının sağlanmasına,  

 İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-2 Karar No Madde 3: Market/Pazar  

 İHKK 24.03.2020 Tarih 2020/03-2 Karar No Madde 6: Vatandaşla Yakın Temaslı 

Çalışanlar  

 

Değişik: İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-2 Karar No Madde 3 ve İHKK 24.03.2020 Tarih 

2020/03-2 Karar No Madde 6 

    

09.05.2020 Tarih ve 2020/5-3 Sayılı İHKK Madde 1: İlimiz genelinde hastalıktan korunmak 

için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, 

ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve 

araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır.  

7-7 ÇÖP TOPLAMA  

  

İHKK 24.03.2020 Tarih 2020/03-2 Karar No Madde 4: Covid-19 salgınından toplumsal 

alanlarda virüsün bulaşıcılığının engellenmesi için; Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 

geri dönüşüm tesisleri/firmaları tarafından geri dönüşüm malzemesi olarak şehir içindeki çöp 

konteynerlerinden toplanan çöplerin kontrolsüz olarak alınmasının ve ilimiz genelinde gerek 

sokaklardan gerekse çöp konteynerlerinden çöp toplayan ve bunu meslek edinmiş şahısların 

faaliyetleri yasaklanmıştır.   

8-(20) YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMAMA  

 

Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 

03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.  

Değişik 03.04.2020 tarih ve (İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-2 Karar No Madde 1: 
 

07.05.2020 tarih ve 2020-5-1 sayıyı İHKK madde 1: 2020-5-1 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı 

Genelge ile sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı vatandaşlarımız için 14 yaş ve altı 

çocuklarımızın, 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 

Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe 

kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine karar 

verilmiştir. 
 



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

 İSTİSNA  

İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-2 Karar No Madde 1: Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 

tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;  1- Kamu kurum ve kuruluşlarında 

memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,  2- Özel sektörde düzenli bir işe 

sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,  3- Tarımsal üretimin 

sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve 

konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım 

işçileri, 4-(05.04.2020 Pazar günü saat 06:00’dan itibaren) huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 

hastabakıcı ve sağlık personeli, sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır.   

8-1 (20)  YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMAMA (ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR)  

 

Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 

03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.  

 ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR  

 İHKK 10.04.2020 Tarih 2020/4-6 Karar No) Madde-1: Doğuştan veya sonradan herhangi bir 

hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, 

Günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi 

nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan, Otizm,ağır mental retardasyon, down 

sendromu gibi, tanısı konulmuş Özel Gereksinimi olan çocuk ve gençlerimiz için; • Ebeveyn veya 

bakıcıları refakatinde, • Rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb belgeleri yanında bulundurarak • 

Enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirerek • Sosyal mesafe kuralına riayet 

ederek, • Maske kullanarak, • El temizliği ve hijyene uyarak, İkametlerinden çıkmalarına, park ve 

bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmiştir.  Bu 

istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.  

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri 

yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.  

9- KARANTİNA KURALLARI  

 

Planlı olarak yurtdışından getirilen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığınca belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 gün sureyle gözlem ve izlemeye 

alınacaktır. Bu amaçla konaklamaya alınan yurtların yönetimini sağlamak üzere bir Mülki İdare 

Amiri görevlendirilecektir. Mülki İdare Amirinin koordinasyonundaki sekretarya ve yonlendirme 

işlemleri AFAD tarafından sağlanacaktır. Bu yurtların her turlu temizlik hizmetleri ve buna ait 

lojistik AFAD tarafından (gerekirse hizmet alımı) gerçekleştirilecektir. Konaklayanların beslenme 

dışındaki temel ihtiyaçları AFAD tarafından temin edilecektir. Konaklayanların beslenme ve buna 

ait ihtiyaçları ile kantin hizmetleri Kızılay tarafından karşılanacaktır. Genclik ve Spor Bakanlığının 

yurtlardaki personel ve ekipleri gözlem ve izleme suresince görev yapmaya devam edecekler, 

mevcut ödeneklerinden ihtiyaç olan malzemeleri karşılamaya devam edeceklerdir. Sağlık 

Bakanlığı tarafından Başhekim görevi yapacak bir sağlık yöneticisi, yeteri kadar doktor ve sağlık 

personeli, ayrıca yurtlarda görevli personelin eğitimi ve lojistiğinden sorumlu bir UMKE ekibi 

görevlendirilecektir. Her turlu sağlık lojistiği ve görevli personele eğitim bu ekip tarafından 

sağlanacaktır. KARANTİNA KURALLARI Hiçbir resmi görevli dışında unvanı ve görevine 

bakılmaksızın konaklayan kişiler ile dışardan bir görüşme gerçekleştirilmeyecek ve ziyaretçi kabul 
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edilmeyecektir. Bu konuda sıfır temas sağlanacaktır.  Lojistik destek sağlayan görevli kişiler 

gerekli sağlık ve hijyen şartlarına uymak kaydı ile kontrollü bir şekilde alınabilecektir.  Gerekli 

güvenlik önlemleri Mülki İdare Amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile 

sağlanacak, bu konuda personel kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirecektir.  Sağlık 

Bakanlığı tarafından görevlendirilen personelin lojistikleri temin edilecek, ayrıca konaklayan 

vatandaşların periyodik sağlık taramaları gerçekleştirilecektir.  Konaklayan vatandaşlarımıza 

yönelik gerçekleştirilecek hizmetin; en hızlı, kaliteli ve memnuniyet verecek şekilde yapılması 

sağlanacaktır.  Konaklayan vatandaşlarımıza yönelik olarak moral ve sosyal destek ayrıca 

rehberlik desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl Müdürlükleri koordinesinde 

Kızılay ve Diyanet İşleri Bakanlığının destekleri ile sağlanacaktır.  

İHKK 21.03.2020 Tarih 2020/03-1 Karar No Madde 6;/İHKK 02.04.2020 TARİH 2020/4 

KARAR NO Madde-1: İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan yurtdışından 

gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden ve her ne şekilde olursa olsun temas nedeniyle 

Koronavirüs (Kovit 19) bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk 

birimlerince “14 gün Sureyle ikametgâhlarından ayrılmamaları ” yönünde ulaşılmasına/yazılı 

tebligat yapılmasına, bu kişilerden ikametgâhlarından ayrılmamaları yönündeki;   1.İkaza 

uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karalarına riayet etmemekten idari para cezası 

(3.150.00 TL) uygulanmasına,    yapılacak 2.kontrolde ikametgâhlarında bulunmadıkları tespit 

edilenlerin ise Valilikçe belirlenen yerlerde 14 gün sureyle gözlem altına alınarak haklarında tekrar 

idari para cezası (3.150.00 TL) uygulanmasına ayrıca Türk Ceza Kanununun 195.Maddesi 

uyarınca adli işlem yapılması için adli makamlara bildirilmesinin sağlanması, 14 gün izlem altında 

bulundurulan şahısların İzolasyon kurallarına uyup uymadıklarının kolluk kuvvetleri ve muhtarlar 

tarafından kontrol edilmesine, 

 

9-1 KARANTİNA KURALLARI (MESLEK İCRASININ DURDURULMASI)  

 

İHKK 11.04.2020 Tarih 2020/4-7 Karar No Madde-2: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile 

mücadele kapsamında faaliyet gösteren umuma açık bakkal, market, fırın ve unlu mamül üretim 

ve satışı yapılan işyerleri ile her türlü ticaret yerleri sahip ve çalışanlarında COVID-19 teşhisi 

konulması durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 76. Maddesi’nde yer alan ‘‘Etrafında 

bulunanlara sari ve salgın hastalıklardan birini nakle vasıta olduğu muhakkak olan kimseler 

muvakkaten ve bu zail oluncaya kadar meslek sanatlarının icrasından hıfzıssıhha meclisleri 

kararıyla menolunur.’’ hükümlerine göre Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi tarafından en kısa 

yoldan yapılacak bildirimler (telefon, fax, mail vb.) ile COVID-19’un görüldüğü işyerinin sahip 

ve çalışanlarının izolasyon ve tedavi süresince meslek ve sanatını icra etmesinin Belediye sınırları 

içinde Belediyelerce, Belediye sınırları dışında da İl Özel İdaresince önlenmesine,  

9-2 KARANTİNA KURALLARI  (İŞYERİ İZOLASYONU)  

 

İHKK 11.04.2020 Tarih 2020/4-7 Karar No Madde-3: Faaliyeti sırasında COVID-19 teşhisi 

konulan sahip ve çalışanı bulunan her türlü işyeri ile varsa bitişiğindeki iş yeri ya da binanın 

hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapatılıp ıslahının (dezenfeksiyonunun) sahipleri 

tarafından, imkân bulunmaması halinde Belediye sınırları içinde Belediyelerce, Belediye sınırları 

dışında da İl Özel İdaresince yapılacaktır.   
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9-3 KARANTİNA KURALLARI  (YURTDIŞINDA GELENLER)  

 

İHKK 2020/3-1 Kurul Kararı Madde-5: İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan 

vatandaşlarımızdan yurtdışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden ve her ne 

şekilde olursa olsun temas nedeniyle Koronavirüs (Kovit 19) bulaşma/taşıma şüphesi altında 

olanlara İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk birimlerince “14 gün sureyle ikametgâhlarından 

ayrılmamaları ” yönünde ulaşılmasına /yazılı tebligat yapılmasına, bu kişilerden 

ikametgâhlarından ayrılmamaları yönündeki 1.İkaza uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 

karalarına riayet etmemekten idari para cezası (3.150.00 TL) uygulanmasına, yapılacak 

2.kontrolde ikametgâhlarında bulunmadıkları tespit edilenlerin ise Valilikçe belirlenen yerlerde 14 

gün sureyle gözlem altına alınarak haklarında tekrar idari para cezası (3.150.00 TL) 

uygulanmasına ayrıca Türk Ceza Kanununun 195.Maddesi uyarınca adli işlem yapılması için adli 

makamlara bildirilmesinin sağlanması, 

 

10-DİĞER KONULAR  
 

10-1 SOKAK HAYVANLARI  

 

Başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında 

tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, ihtiyaç duyulan 

alanların dezenfekte edilmesi, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması 

önem taşımaktadır. 

10-2 YABANCI ÖĞRENCİLER  

  

 Uluslararası koruma başvuru sahibi/statü sahibi olup (yurtlardan ayrılıp ailesinin yanına giden 

öğrenciler) kayıtlı bulunduğu ilin dışında olan yabancı öğrencilerin, bulundukları ilden 

kimliklerini yenileyebilmeleri hususunda gerekli kolaylığın sağlanacaktır. Bundan sonra 

(02.04.2020) yurt dışına çıkacak yabancıların bu amaçlı zorunlu yurt içi seyahatlerine müsaade 

edilmesi gerekmektedir.  

10-3 TİCARİ TAKSİLER  

 

29.03.2020 tarih ve 89780865-153/6011 Sayılı Genelge: 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi gününden 

itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının 

son hanesine göre sınırlamaya gidilecektir. İlimizde ticari taksiler ile ilgili kısıtlama/düzenleme 

bulunmamaktadır.  

(İHKK 10.05.2020 tarih ve 2020-5-3: 1-  Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan 

araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. 

Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği 

tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen 

kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından 

yapıldığını gösteren belge olmalıdır.  

2- Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde 

mutlaka maske kullanılması sağlanmalıdır.  
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3-  Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel 

kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak,  ticari taksi 

şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/ kullanması gerektiği 

konusunda müşteriyi bilgilendirmesi sağlanmalıdır.   

4-  Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilemeyecektir.  

5-  Müşteriler ticari taksilere maskesiz olarak binemeyecektir.  

6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin 

fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin 

silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanması gerekmektedir.  

7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi 

kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli 

bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılması sağlanacaktır.  

 

10-4 ÖRGÜN EĞİTİM  

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda Ülke capında orgun eğitime 

Nisan ayı sonuna kadar ara vermiştir. Bu doğrultuda, Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil 

Güvenlik Akademisi’nde de orgun eğitime 1 HAZİRAN 2020 tarihine kadar ara verilmesine karar 

verilmiştir.  

10-5 METİL/ETİL ALKOL  

  

Kolonya ve dezenfektan üretiminde ana girdi olarak etil alkol kullanıldığından, aynı zamanda 

piyasada etil alkole olan talebin de artışına yol acmıştır. piyasada oluşan bu durum nedeniyle 

kolonya ve dezenfektan üretiminde Etil alkol ve metanol’un benzer kimyasal ve fiziksel özellikleri 

bulunduğundan, ancak, laboratuvarda analiz yapılmak suretiyle birbirinden ayırt edilmesi 

mümkün olmaktadır. Diğer taraftan, metanol toksik özelliği nedeniyle insan sağlığını tehlikeye 

sokan ve hatta ölümlere neden olan bir kimyasal madde olduğundan kolonya ve dezenfektan 

üretiminde kullanılmamalıdır. Bu itibarla, kolonya ve dezenfektan üretim ve satış noktalarının 

denetimi ile ihtiyaç duyulması halinde numune alınarak analize gönderilmesi gerekmektedir. 

 10-6 NEZARETHANE TEMİZLİĞİ  

 

Jandarma ve Emniyet birimlerinde bulunan nezarethanelerde hijyen tedbirlerinin alınması, 

dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılması, - Şüpheli veya hükümlülerin 

yakalanmalarından Ceza İnfaz Kuramlarına teslim edilmesine kadar gecen surede nezarethanelerin 

ve nezarethanede ortak kullanılan eşyaların temizliğine ve dezenfeksiyonuna hassasiyet 

gösterilmesi, - Şüpheli veya hükümlülerde kullanılacak kelepçelerin kişiye özel hijyenik vasıfta 

bulunmasına özen gösterilmesi,  Şüpheli, tutuklu ve hükümlülerin adalet saraylarına ve/veya ceza 

evlerine sevk/nakillerinde kullanılacak araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, - Bu süreç 

dahilinde görevli kolluk personelinin kişisel temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

10-7 BAKANLIK TEDBİRLERİ  
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İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-1 Karar No Madde-14:/İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4-2 

Karar No Madde 2: Mayıs ayı başına kadar; -Ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, 

mezuniyet vb. törenlerin iptal edilmesi,  Valiler ve kaymakamlar başkanlığında düzenlenen 

Vatandaşla Buluşma toplantılarının iptal edilmesi, -Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirilecek 

toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal edilmesi, -Bakanlığımızın hizmet verdiği 

hükümet konakları, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri/okulları ile merkez ve taşra 

birimlerimizde gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınması, dezenfeksiyon ve temizlik 

işlemlerinin düzenli olarak yapılması, -Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri başta olmak üzere 

Bakanlığımızca doğrudan vatandaşlarımızla temas halinde yürütülen tüm hizmetlerde yapılan her 

işlemden sonra hizmet alanının, hizmet verilen araçların (el, parmak izi vb.) ve hizmeti sunan 

personelin dezenfeksiyonu/hijyeni konusunda hassasiyet gösterilmesi, -Servis araçları başta olmak 

üzere tüm hizmet ve görev araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, -Herhangi bir 

zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurtdışı ziyaretler ile yurtdışından gelen heyetlerin kabulünün 

iptal edilmesi -Sınır kapılan ile ilgili verilen talimatlar çerçevesinde alman tedbirlerin hassasiyetle 

takip edilmesi, -Sorumluluk alanlarındaki sınır güvenliği, düzensiz göçmenler, mülteci akınları ve 

diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirlerin alınması, -Güvenlik ve trafik ile ilgili 

hizmetlerin pandemiye uygun devamlılığının sağlanması, 

10-8 KILIK KIYAFET SERBESTLİĞİ  

 

İHKK 02.04.2020 Tarih 2020/4 Karar No Madde-2: Kamu kurumlarında hizmetleri yürüten 

personeller/yöneticiler (işçiler dahil) kişisel tercihleri gereği temizlenebilmesi  daha kolay ve rahat 

elbiseler ile kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin 

Kılık ve kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde kalacak şekilde ikinci bir karara 

kadar hizmetleri,  anılan serbest kıyafetler ile ifa edebilmeleri. 

 

10-9 KYK YURTLARI  

 

Başta Umre Ziyaretinden gelenler olmak üzere yurtdışından ülkemize giriş yapan ve gözetim 

altında bulunan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Bakanlığı'nın almış 

olduğu kararlar çerçevesinde virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla illerimizde 

belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözetim altında  

bulundurulacaklardır. Gözetim altında kaldıkları KYK yurtları çevre ve güvenliği Emniyet 

Hizmetleri sınıfı personeli tarafından sağlanacaktır. 

10-10 YEREL YÖNETİMLER  

 

 İl, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, 

mayıs, haziran ayı toplantılarının ertelenmesine sağlanmalıdır. Bu süreçte mahalli idarelerin 

görevlerinin aksamaması için/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde  

ilgili mevzuat  çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması 

sağlanarak izin verilmesi.  

10-11 GÖLBAŞI CADDESİ  

Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 

10.00-16.00 saatleri arasında: İlimiz Gölbaşı Caddesinin Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı 
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altındaki kavşak (833 sokak kesişimi) arasında kalan bölümünde yaya ve araç sirkülâsyonunun 

yoğun olması sebebiyle; bu caddeyi kullanan yaya ve araçların girişine kontrollü olarak izin 

verilmesi, sadece zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla caddeye girişlere izin verilmesine, 

Gölbaşı Caddesinin bu bölümüne kontrollü giriş-çıkışların doğu ve batı (Sümer Meydanından ve 

833 sokak kesişimi kavşaktan) tarafından, Gölebatmaz Caddesi ile Gölbaşı Kavşağından ve sadece 

yayalarla sınırlı kalmak kaydıyla (araç trafiğine kapatılarak) Gölebatmaz Caddesinin Sağlık Ocağı 

Caddesi Kavşağından sağlanmasına, 808 sokaktan (kale altından) Caddeye sadece yaya gelişlerin 

kontrollü şekilde verilmesine, diğer bu caddeye bağlanan tüm sokakların kapatılarak yaya ve 

araçların belirtilen girişlere yönlendirilmesine, bu cadde ile bağlantılı cadde ve sokaklarda görülen 

yoğunluğun devam etmesi halinde kuzey ve güneyinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda da aynı 

şekilde kontrollü geçiş düzenlemesi yapılmasına, bu konuda gerekli duyuru ve afişlemelerin 

Belediye tarafından sağlanmasına, yapılacak düzenleme ve denetimlerin İl Emniyet Müdürlüğü ve 

Adıyaman Belediye Başkanlığınca yerine getirilerek gerektiğinde İl Sağlık Müdürlüğünce destek 

verilmesine, İlimiz genelinde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi 

hareketliliğinin en aza indirilmesi yönünde ilave tedbirlerin alınarak ilgili kurumlar tarafından 

uygulanmaya derhal başlamasının sağlanmasına. 

10-12 ATM/YAYALAR  

 

İHKK 10.04.2020 Tarih 2020/4-6 Karar No Madde-2: Bankacılık hizmetlerinin sunulduğu 

ATM'lerin yanına dezenfektan, solüsyon ya da kolonya içeren mendil konularak tuşların/ellerin 

kullanım öncesi ve sonrası silinebilmesinin sağlanması, ekranda/ATM cihazının üzerinde sıklıkla 

ellerin yıkanmasına dair mesaj yazılmasının sağlanmasına,  

İHKK 10.04.2020 Tarih 2020/4-6 Karar No Madde 4: Yayaların özellikle yoğun olarak 

kullandıkları kaldırımlarda trafik kurallarına uygun olarak kaldırımın sağ tarafındaki alanının 

kullanılması yönünde duyurular yapılmasına mümkün olduğu bölgelerde bariyer uygulaması 

yapılmasına,   

10-13 CEZAEVLERİNE TESLİM  

  

 Ceza İnfaz kurumlarına ilk kez alının hükümlü ve tutuklunun emniyet veya jandarma personeli 

tarafından ceza infaz kurumlarına teslimi sırasında hastanelerde düzenlenecek sağlık raporlarında 

mutlak surette Koronavirüs açısından yapılan değerlendirmenin yer alması, Koronavirüs tespiti 

açısından kişide hastalığın belirtileri olarak bilinen ateş (ateş ölçüm değeri yazılacak), öksürük, 

halsizlik, vb. belirtileri olup olmadığının raporda belirtilmesi Koronavirüs şüphesi bulunanların 

Ceza infaz kurumlarına getirilmemeleri, ayrıca teslim edilecek şahsın yurtdışı bağlantısının 

bulunup bulunmadığının araştırılması olması halinde 14 günlük karantina kurallarının 

uygulanması için ilgili kurumlar ile irtibata geçilmesi. 

10-14 FAHİŞ FİYATLAR  

  

 (COVID-19) salgınını fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arztalep 

dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa oluşumunu bozucu davranışlar 

gerçekleştirdiklerinin görüldüğü, ortaya çıkan haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur 

olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için tedbir alınmasının büyük 

önem arz ettiği belirtilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında 

sunulan mal ve hizmetlere erişimin güvence altına alınması, ülkemizin ekonomik düzeninin, kamu 
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güvenliğinin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Gelen ihbar ve 

şikâyetlerin titizlikle incelenmesi,  Ticaret İl Müdürlükleri ile koordineli çalışmasının sağlanması,  

Türk Ceza Kanununun 237’nci maddesinde düzenlenen fiyatları etiketleme suçu kapsamında adli 

bir suçun tespiti halinde adli makamlar ile paylaşılması. 

 

 

 11- İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI : 

 

11-1 KARAR NO: 2020 / 03-1  

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereğince, 

21.03.2020 tarihinde saat 14.00'da Vali Yardımcısı Ayhan AKPAY başkanlığında yapılan 

toplantıda aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır:  

1. İlimiz genelinde Mart - Nisan - Mayıs aylarında yapılacak olan Dernek ve Vakıfların genel 

kurullarının asgari 3 ay ötelenmesinin sağlanmasına,  

2.Coronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını 

engellemek amacıyla; askere gidecek vatandaşlarımız için toplu askere uğurlama törenlerinin 

yapılmasının engellenmesinin/durdurulmasının sağlanmasına,  

3. İnsanlara doğrudan temas etmek suretiyle hizmet vermekte olan berber, kuaför ve güzellik 

salonu gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 

21.03.2020 tarih ve 89780865-153-E.5789 sayılı yazısı gereği 21.03.2020 Cumartesi Günü Saat 

18:00 den itibaren geçici olarak durdurulmasının ve konunun ilgili Oda ve Demek başkanlıklarına 

tebliğ edilerek sonucun İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesinin sağlanmasına,  

4. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2020 tarih ve 89780865-153 sayılı 

yazısı gereği lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerleri için 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den 

sonra sadece Paket servis Gel - Al benzeri şekilde hizmet vermeleri, müşterilerine servis 

açmamaları, oturma alanlarının kaldırılmasını gerektiğinin ilgililere duyurulması, uygulamanın 

zabıta/kolluk birimleri tarafından takip edilerek aksaklığa meydan verilmemesinin sağlanmasına,  

5. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının 

yüksek/hızlı olması, 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, 

KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık 

sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturduğu 

bilinmektedir.  

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2020 tarih ve 89780865-153 sayılı 

yazısı gereği ve İl İdaresi Kanununun I /C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. 

maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile 

anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık 

alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin geçici bir süre 

yasaklanmasına.  

İlgi emir gereği ilimizde Vali/Kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal destek grubu 

oluşturulması ve destek grubunun belirtilen iş ve işlemlerin yürütmesinin sağlanmasına,  

6. İlimiz mülki sınırları İçerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler ile bunlarla 

aynı çatı altında ikamet eden veya her ne şekilde olursa olsun temas nedeniyle Coronavirüs (Covid-

19) bulaşma / taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk birimlerince, "14 gün 

süreyle ikametgâhlarından ayrılmamaları” yönünde ulaşılmasına / yazılı tebligat yapılmasına, bu 
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kişilerden ikametgâhlarından ayrılmamaları yönündeki "1. İkaza uymayanlara, İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3.150,00 TL) uygulanmasına, 

yapılacak "2. Kontrolde de ikametgâhlarında bulunmadıkları tespit edilenlerin ise Valilikçe 

belirlenen yerlerde 14 gün süreyle sıhhi gözlem altına alınarak, haklarında tekrar idari para cezası 

(3.150,00 TL) uygulanmasına ve ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 195.maddesi uyarınca adli İşlem 

yapılması için adli makamlara bildirilmesinin sağlanmasına,  

7. Halı saha ve benzeri yerlerde spor amaçlı toplu olarak yapılan etkinliklerin geçici olarak 

durdurulmasının sağlanması için konunun ilgililere tebliğ edilerek sonucun İl Sağlık Müdürlüğüne 

bildirilmesinin sağlanmasına,  

 

11-2 KARAR NO: 2020 / 03-2  

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereğince, 

24.03.2020 tarihinde saat 11.00'da Vali Yardımcısı Ayhan AKPAY başkanlığında yapılan 

toplantıda aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır.  

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekânlar/alanlardır.  

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak 

üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır.  

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli 

görülmüştür:  

1. İçişleri Bakanlığı iller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve 89780865 -153 E. 5822 

sayılı yazısı gereği; İl / ilçelerimizdeki tüm marketler 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet 

verecektir. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam 

alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) 10 metrekareye I kişi düşecek şekilde düzenlenme 

yapılması gerekmektedir.  

Tüm marketler; hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri Sayısını 

market girişlerine asılarak ilan edecekler, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli 

tedbirleri alacaklardır.  

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye 

alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre 

mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu 

hususu belirten afiş asacaklardır.  

Akaryakıt istasyonlarındaki satış yerleri bu maddenin kapsamına dâhil değildir. Yukarıda 

belirtilen tedbirlerin ilgililerce alınmasının sağlanmasına,  

2. İl / İlçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu 

otobüsleri dâhil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin en fazla  % 50'si oranında 

yolcu kabul edecekler araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda 

bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam 

kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasım engelleyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kurum servis araçları bu maddenin kapsamına dâhil değildir, Yukarıda belirtilen tedbirlerin 

ilgililerce alınmasının sağlanmasına,  

3. Adıyaman Şehir girişi polis kontrol noktaları ( Yarmakaya mevki, Pirin Mevki) ve Kâhta İlçesi 

Narince Köyü Jandarma kontrol noktasında sağlık personeli ve kolluk kuvvetleri ile işbirliğinde 

ticari araçların tümü ve diğer araçların rastlantısal olarak seçilerek, uzaktan ısı ölçer ile araç 
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İçerisindeki şahısların ateşlerinin ölçülmesi, ateşi yüksek olanların ve/veya hastanede muayene 

edilmesinin uygun olduğu düşünülenlerin izolasyon amacıyla hastanelere nakil edilmelerinin 

sağlanmasına,  

4. Covid-19 salgınından toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının engellenmesi için; Organize 

Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisleri/firmaları tarafından geri dönüşüm 

malzemesi olarak şehir içindeki çöp konteynerlerinden toplanan çöplerin kontrolsüz olarak 

alınmasının ve İlimiz genelinde gerek sokaklardan gerekse çöp konteynerlerinden çöp toplayan ve 

bunu meslek edinmiş şahısların faaliyetlerinin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. 

maddesine istinaden yasaklanmasının sağlanmasına,  

5. İnsanların birbiriyle çok yakın mesafede çalışıldığı dövme salonu vb. işyerlerinin geçici 

süreliğine faaliyetlerinin durdurulmasının sağlanmasına,  

6. Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, kurye, tahsildar 

gibi görevlilerin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu maske 

takılması gerekmektedir. 

8. Toplu yaşam alanlarının Park ve Mesire alanlarında; mangal ve piknik yapılması, sosyalleşme, 

eğlence, vakit geçirme ve benzeri toplu olarak yapılan etkinlik ve faaliyetlerin geçici olarak 

durdurulması. 

 

11-3 KARAR NO: 2020 / 03-3  

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 28. Maddeleri 

İle İl İdaresi Kanununun II/C maddesi gereğince, 28.03.2020 tarihinde saat 09.00'da Vali Aykut 

PEKMEZ başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır:  

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 

Genel Müdürlüğünün 28.03.2020 tarih ve 89780865-153- sayılı emirleri gereği alınan kararların 

etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak 

için aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur:  

I- Hastalığın yaygın olarak görüldüğü dönemde vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları 

esastır. Şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir. Seyahat izin 

kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki 

adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir. Karantinaya alınmasını 

gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya 

alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken 

vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol 

edilecektir. Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, sürekli hijyen kuralları açısından 

denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına,  

2- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan / yasaklanan 

motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden 

sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar 

Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerin ertelenmesi ve 

anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,  

3- Virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar, vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören 

yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri 

yapmalarının yasaklanmasına, cadde ve sokaklarda vatandaşların sosyal mesafeyi korumalarının 

sağlanmasına; bu yönde zabıta ve kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınmasına,  

4- Belediye merkezi anons sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli 

olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için 
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ikaz/anons yapılması, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça 

sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına,  

5- Fırınlarda Belediye ve Tarım Orman müdürlüğünce yapılan denetimlerin sıklaştırılması, şartlara 

uymayan fırınların kapatılması, Vatandaşın fırın içerisine girmemesi için tedbirlerin alınması.  

  

11-4 KARAR NO: 2020/4-1 

 

Vali Yardımcısı Ayhan AKPAY başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki konuları görüşüp 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün E.6095 sayılı “Pazar Yerleri İlave Tedbirler” konulu genelgesi çerçevesinde; 

Koronavirüs (Covid19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına 

olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi 

sağlamak amacıyla; İlimiz dâhilindeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek 

uygulanılmasına karar verilmiştir. Geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar 

(Çarşamba pazarı, Cuma pazarı vb..) olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede 

olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına aşağıda 

belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür:  

 

1- Pazarın toplanacağı gün pazar yeri ya da alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için 

belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereç ile 

kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışların engellenmesine, 

 2- Pazar yeri ya da alanına giriş ve çıkışların mümkün ise aynı yerden yapılmaması, aynı yerden 

yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması 

için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına, 

 3- Pazar yeri ya da alanında sergi, tezgâh ve/veya tahtalarının araları en az 3 metre olacak şekilde 

yerleştirilmesine, 

 4- Pazar yeri ya da alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına,  

5- Pazar yeri ya da alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride 

sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanmasına,  

6- Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulması; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların 

beklemesi için bir koridor oluşturulması ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre 

mesafe bırakılmasına,  

7- Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşların akşam saatlerini 

beklemeden alış verişlerini yapmalarının sağlanmasına,  

8- Bu dönemin özel bir dönem olduğunun vurgulanması suretiyle, pazarların sabah saatlerinden 

itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler vasıtasıyla ve kolluk 

araçlarından sürekli anons edilmesine,  

 9- Koronavirüs Salgınından (Covid 19) Ülkemizi ve Vatandaşlarımızı korumak, salgının 

yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere rağmen küçük yaştaki çocukların; Pazar ve Market 

gibi yerlerde kontrolsüz davranış sergileyeceklerinden hareketle, çocukları bu salgından korumak 

için ilimiz genelinde açık, kapalı pazar yerlerine ve marketlere 12 yaşından küçük çocukların 

alınmamasına,  

10- İlimizde faaliyet gösteren Tütün Pazarında da yukarıda belirtilen aynı tedbirlerin 

uygulanmasına,  

11- İlimiz genelinde faaliyet gösteren Tütün Kıyım atölyelerinde çalışan kişi sayısının 

azaltılmasına, işyeri önünde kalabalık oluşmasının engellenmesine ve usulüne uygun çalışmayan 

atölyelerin salgın döneminde kapatılmasına,  
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12- Belediye zabıtasının yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından 

yararlanılması ile uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, alınan kararların 

sürekli denetlenmesine,  

13- İş-kur aracılığıyla TYP (Toplum yararına Program) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri ile yardımcı personelin, Valilik ve İlçe Kaymakamları 

tarafından ihtiyaca göre alınacak makam onayıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında 

görevlendirilmesine,  

14- Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 

10.00-19.00 saatleri arasında; İlimiz Gölbaşı Caddesinin Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı 

altındaki kavşak (833 sokak kesişimi) arasında kalan bölümünde yaya ve araç sirkülâsyonunun 

yoğun olması sebebiyle; bu caddeyi kullanan yaya ve araçların girişine kontrollü olarak izin 

verilmesi, sadece zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla caddeye girişlere izin verilmesine, 

Gölbaşı Caddesinin bu bölümüne kontrollü giriş-çıkışların doğu ve batı (Sümer Meydanından ve 

833 sokak kesişimi kavşaktan) tarafından, Gölebatmaz Caddesi ile Gölbaşı Kavşağından ve sadece 

yayalarla sınırlı kalmak kaydıyla (araç trafiğine kapatılarak) Gölebatmaz Caddesinin Sağlık Ocağı 

Caddesi Kavşağından sağlanmasına, 808 sokaktan (kale altından) Caddeye sadece yaya gelişlerin 

kontrollü şekilde verilmesine, diğer bu caddeye bağlanan tüm sokakların kapatılarak yaya ve 

araçların belirtilen girişlere yönlendirilmesine, bu cadde ile bağlantılı cadde ve sokaklarda görülen 

yoğunluğun devam etmesi halinde kuzey ve güneyinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda da aynı 

şekilde kontrollü geçiş düzenlemesi yapılmasına, bu konuda gerekli duyuru ve afişlemelerin 

Belediye tarafından sağlanmasına, yapılacak düzenleme ve denetimlerin İl Emniyet Müdürlüğü ve 

Adıyaman Belediye Başkanlığınca yerine getirilerek gerektiğinde İl Sağlık Müdürlüğünce destek 

verilmesine, 

 15- 30 Nisan 2020 tarihine kadar ilçelerimiz arasında gelen-giden araçların; sağlık, tedarik veya 

üretim zinciri dışında çok zorunlu haller olmadıkça İl-İlçe Merkezine gelmelerine müsaade 

edilmemesine,  

16- Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından İl ve İlçe belediyeleri ile iş 

birliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle 

planlanarak uygulanmasına,  

 17- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2020 tarihli ve 89780865-153-

otomatik sayılı emirleri gereği; İlimiz tarafından mevsimlik tarım İşçileri ile ilgili olarak:  

17.1 - Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her ilin kendi 

imkânları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanamaması halinde 

öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin 

sürekliliği sağlanacaktır. Bu durum ilgili Valiliklerin izin verme şartına bağlı olarak 

gerçekleşebilecektir. Bu şekilde iller arasında mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu takdirde 

işçilerin yola çıktıkları iller “çıkış ili”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı il ise “varış ili” olarak 

tanımlanacaktır.  

17.2 - Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla her ilimizde Vali 

başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla (İl 

Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kolluk temsilcileri, 

yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) bir komisyon kurulacaktır. Bu 

komisyonlarca;  

a-) Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm 

tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanması 

sağlanacaktır. 

 b-) İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valilikçe tespit edilerek, bu ihtiyacın 

karşılanabileceği Valiliklere bildirilecektir.  
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c-) Talepte bulunulan Valiliklerce ilgi (a) Yönetmelik hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş 

kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım 

işçileri belirlenecektir.  

ç-) Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete 

geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile 

(seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline gideceklerdir. d-) 

Çıkış ilinden / ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dâhil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü 

veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi 

izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca 

İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde / 

alanında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-

19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilecektir. Sorun tespit 

edilmeyenlere seyahat onayı Valiliklerin belirleyeceği belge üzerinden verilecektir. Ayrıca seyahat 

sırasında COVID19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme 

yapılacaktır.  

17.3- Varış illerince, illerine gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların ilgi (b) 

Genelge ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Koranavirüs 

salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler de alınacaktır. Bu doğrultuda;  

a-) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 

1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon 

mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, 

havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılması (en az 3 metre), 

 b-) Çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza 

indirileceği ortamın oluşturulması,  

c-) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve 

devamlılığının sağlanması,  

ç-) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak 

dezenfekte edilmesi,  

d-) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su temininin 

sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesi,  

e) Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun 

bulunmasının temin edilmesi,  

f-) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı 

veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla AFAD İl 

Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılması,  

g-) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesi,  

ğ-) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin 

alınmasının sağlanması gibi tedbirler alınacaktır.  

18- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2020 tarihli ve 89780865-153-

otomatik sayılı emirleri gereği; İlimiz tarafından hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak: 

 18.1- Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da 

motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak 

kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilecektir.  

18.2 - Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları 

halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir.  

18.3- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım 

araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık 

kontrollerini yapmış olmaları şarttır.  



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

18.4- Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri 

için gerekli önlemler alınacaktır.  

11-5 KARAR NO:2020/4-2   

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 

72. maddelerine gereğince; 03.04.2020 tarihinde Saat 21.30’ da Vali Aykut PEKMEZ 

başkanlığında yapmış olduğu toplantıda gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararlar 

alınmıştır.  

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2020 tarih ve 89780865-153- sayılı 

“Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu emri ve İl Pandemi Kurulunun 

03.04.2020 tarihinde saat 21:00 de yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar gereği;  

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm 

Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün 

yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını 

kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep 

olunmaktadır.  

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri 

doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok 

tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.  

Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; bugüne kadar alınan 

tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve planlanması/ uygulanması gerektiği 

değerlendirilmektedir.  

1- İl ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 

tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına,  

2- İlimiz genelinde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en 

aza indirilmesi yönünde ilave tedbirlerin alınarak ilgili kurumlar tarafından uygulanmaya derhal 

başlamasının sağlanmasına,  

3- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve 

çalışanlar maske ile girmelerine, Maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli 

olmasına,  

4- İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi 

gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen 

vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilmesine, 

 

  

 

11-6 KARAR NO: 2020/4-6 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.04.2020 tarihinde Saat 10.00' da 1593 saylı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre Adıyaman Valisi Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak; 

1. İçişleri Bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlüğün 09.04.2020 tarih, 89780865-153- sayılı 

yazısında; Sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda içişleri Bakanlığı İller İdaresi 

Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelgesinde; 01.01.2000 tarihinden sonra 

doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır. 01.01.2000 tarihi sonrası doğmuş, 

doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal 

ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde 
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kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin 

uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği 

muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down 

sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya 

bakıcıların refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, 

enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartlan yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet 

etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, 

Park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı ilimiz sınırları içerisinde araçla seyahat etmelerine izin 

verilmesi, 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel gereksinimleri 

sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerin getirilen yasaklamadan muaf 

tutulmaları istenmektedir. ilgi yazı gereği bu çocuk ve gençlerin yasaklamadan muaf 

tutulmalarının sağlanmasına, 

2. Bankacılık hizmetlerinin sunulduğu ATM'lerin yanına dezenfektan, solüsyon ya da 

kolonya içeren mendil konularak tuşların,/ellerin kullanım öncesi ve sonrası silinmesinin 

sağlanması, ekranda/ATM cihazların üzerinde sıklıkla ellerin yıkanmasına dair mesaj yazılmasının 

sağlanmasına, 

3. Market, fırın gibi iş yerlerinde yoğunluğun belirgin olduğu saatler olan 16:00-19:30 

saatleri arasında maske takma, sosyal/fiziksel izolasyon, müşterilerin içeriye alınma durumu gibi 

kurallara uyulmasının daha sıkı kontrol ve denetime tabi tutulmasına,  

4. Yayaların özellikle yoğun olarak kullandıkları kaldırımlarda trafik kurallarına uygun 

olarak kaldırımın sağ tarafındaki alanların kullanması yönünde duyurular yapılmasının mümkün 

olduğu bölgelerde bariyer uygulaması yapılmasına,  

5. Bahçelievler Mah- 964 Sok. No: 4 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden 

Özgörmez ailesinde 2 Nisan 2020 tarihinde 4 kişinin (Covid-l9) hastalığı nedeniyle tedaviye 

alınması dikkate alınarak 10 Nisan tarihinden itibaren 14 gün süreyle Bahçelievler Mah. 964 Sok. 

No: 4 Merkez / Adıyaman adresindeki evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

6. Yavuz Selim Mah. Arzumkent Cad. Tezel Apt. A/Blok No:8 Kat:3 Merkez / Adıyaman 

adresinde ikamet eden Karabağ ailesinde 7 Nisan 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid 19) hastalığı 

nedeniyle tedaviye alınması dikkate alınarak taburcu tarihinden itibaren 14 gün süreyle Yavuz 

Seilim Mah. Arzumkent Cad. Tezel Apt. A/Blok No:8 Kat:3 Merkez / Adıyaman adresindeki 

evinde karantina tedbirlerinin uygularrmasının kontrol edilmesi kararları alınmış 

 

11-7 KARAR NO:2020/4-7 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11.04.2020 tarihinde Saat 11.00’ da 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Adıyaman Valisi Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır:  

1. İlimiz genelinde ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışlar 

13.04.2020 günü saat 24.00’ den itibaren aşağıda belirtilen şart ve istisnalara uygun şekilde 14 gün 

süre ile kısıtlanmasına  

a)Temel ihtiyaç (gıda temizlik malzemesi 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 olanlar ve araçları; 

malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu 

veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilçeler arası giriş/çıkış 

yapanlar giriş/çıkış amaçlarını gösteren belgeler ile ilk çıkış ilçesine dönebileceklerdir. Bu şekilde 

ilçeler arası giriş/çıkış yapan ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak 

maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafe kuralına uymak zorundadırlar.  
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b )Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli 

ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına 

dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile ilçeler arası 

giriş/çıkış yapabilecektir. 

 c )Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin, ikamet ve 

işyerlerinin ilimizden/ilçelerimizden farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arasında 

giriş/çıkışları, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri 

ibraz etmeleri şartı ile yapılabilecektir.  

d )Tarımsal faaliyetler kapsamında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlar (veteriner, ziraat 

mühendisi, zirai ilaç gübre tohum satışı yapılan bayi çalışanları, hayvan yemi satan bayiler vb. ) 

ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi kaydıyla; ilçeler arası giriş/çıkış 

yapabilecektir. 

 e )Tarımsal üreticilerin ve arıcılık ile uğraşanların yol kontrollerinde üretici olduğunu beyan eden 

bilgilerinin (ÇKS, AKS, TBS, Türk-Vet Kayıt Belgesi ile Ziraat Odasından alınan Çiftçilik 

Belgesi, HBS bilgilerinin) kolluk kuvvetlerince paylaşılması durumunda, işletmesinin bulunduğu 

ve ikamet ettiği adres arasında (arazi lokasyonları ile sınırlı kalmak koşuluyla ) seyahat etmelerine 

izin verilecektir.  

f )Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında 

görevli olanlar,  

g )Acil çağrı merkezleri çalışanları,  

h )PTT, kargo şirketleri çalışanları,  

i )Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,  

j )Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım 

merkezleri çalışanları,  

k )Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,  

l )Teşhis tedavi ve randevu ile sağlık birimlerine gitme/ikametine gitme durumunda olanlar; 

hastalık durumuna ait belgeyi, cenazeye ait bilgiler ve görevli olduklarına dair belge veya kimlikle 

ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecektir.   

m )Teknik tamir, bakım, onarım hizmetlerinin kesintisiz verilebilmesi için; bu hizmetleri veren 

yetkili servis işyerlerinin çalışanlarına ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi 

kaydıyla seyahat etmelerine izin verilecektir. Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki özellik ve 

önem arz eden giriş ve çıkışlar valilik/ Kaymakamlıklar tarafından düzenlenecek seyahat izin 

belgesi ile yapılabilmesinin sağlanmasına,  

2. İlimizde de yaygın olarak görülmeye başlayan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele 

kapsamında faaliyet gösteren umuma açık bakkal, market, fırın ve unlu mamül üretim ve satışı 

yapılan işyerleri ile her türlü ticaret yerleri sahip ve çalışanlarında COVID-19 teşhisi konulması 

durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 76. Maddesi’nde yer alan ‘‘Etrafında bulunanlara sari 

ve salgın hastalıklardan birini nakle vasıta olduğu muhakkak olan kimseler muvakkaten ve bu zail 

oluncaya kadar meslek sanatlarının icrasından hıfzıssıhha meclisleri kararıyla menolunur.’’ 

hükümlerine göre Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi tarafından en kısa yoldan yapılacak 

bildirimler (telefon, fax, mail vb.) ile COVID-19’un görüldüğü işyerinin sahip ve çalışanlarının 

izolasyon ve tedavi süresince meslek ve sanatını icra etmesinin Belediye sınırları içinde 

Belediyelerce, Belediye sınırları dışında da İl Özel İdaresince önlenmesine,  

3. Yine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 86. Madde’sinde yer alan ‘‘ İçinde sâri ve salgın 

hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve 

yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha 

mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya Belediyelerce yapılıp, masarifi, maliye 

memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. ’’ hükümleri doğrultusunda 

faaliyeti sırasında COVID-19 teşhisi konulan sahip ve çalışanı bulunan her türlü işyeri ile varsa 
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bitişiğindeki iş yeri ya da binanın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapatılıp ıslahının 

(dezenfeksiyonunun) sahipleri tarafından, imkân bulunmaması halinde Belediye sınırları içinde 

Belediyelerce, Belediye sınırları dışında da İl Özel İdaresince yapılmasına, 

 4. Kişisel teması azaltmak, Sosyal mesafeyi muhafaza etmek için; Küçük işletmeler de çalışan 

kişilerin çevre işletme çalışanları ile bir araya gelerek komşularıyla birlikte sosyal mesafeyi 

bozacak şekilde bir araya gelmeleri, yemek yemesi, İşyeri ve Mesken girişlerinde asansör 

kapasitesinin en fazla 1/4 kapasitesinin üzerinde kullanılmaması, Sitelerin sosyal donatılarında; 

site sakinlerin sosyal mesafeyi korumadan bir araya geldikleri etkinliklerin, toplantıların ve 

faaliyetlerin bulaş zincirinin kırılmasını sağlamak, kişisel teması azaltmak için ikinci bir 

düzenleme yapılıncaya kadar yasaklanmasına,  

5. 13.04.2020 Pazartesi gününden itibaren ilimiz de açılış ve kapanış saatleri daha önce 

düzenlenmiş olan (eczane, market, vb.) işyerleri ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasına devam 

edilmesine, İlimiz dâhilindeki diğer işyerlerinden; 

 a. Perakende gıda satışı yapan ve yukarıda belirtilen düzenlemeler dışında kalan (et ve balık 

ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri vb.) işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 

09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,  

b. Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-

21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,  

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, Açılış ve 

kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması durumunda, Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat 

edilmesine,  

6. Şehrin yoğun bölgelerine “Maskesiz sokağa çıkma, Maskenin temin edileceği yer bildirimi, 

Sosyal mesafeni koru, Evde Kal vb. temalı Billboardlar ve bez afişlerle halkın bilgilendirilmesine 

devam edilmesi, Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, 

 

11-8 KARAR NO: 2020 / 4-8  

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 13.04.2020 tarihinde Saat 14.00' de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Vali Yardımcısı Ayhan AKPAY 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne 

kadar birçok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;  

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile bazı yeni tedbir 

kararları alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır.  



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

1. Sümerevler Mah. 17120.Sok. Dış Kapı No: 25 İç Kapı No:3 Merkez / Adıyaman adresinde 

ikamet eden Yıldırım ailesinde 13 Nisan 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle 

tedaviye alınması dikkate alınarak taburcu tarihinden itibaren 14 gün süreyle Sümerevler Mah. 

17120.Sok. Dış Kapı No: 25 İç Kapı No:3 Merkez / Adıyaman adresindeki evinde karantina 

tedbirlerinin uygulanmasına, Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 

Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işleminin başlatılmasına 

 

11-9 KARAR NO:2020/4-9 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 15.04.2020 tarihinde Saat 11.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.  

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne 

kadar birçok tedbir alınmıştır.  

Bu kapsamda;  

İlimiz genelinde yeni tedbir kararları alınması ve uygulanması ihtiyacı gerekmektedir.  

1. Mehmet Akif Mah. 544.Sok. Kat: 2 No:4 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden Bağcı 

ailesinde 15 Nisan 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve 

taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Mehmet Akif Mah. 544.Sok. Kat: 2 No:4 Merkez / 

Adıyaman adresinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına,  

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

zücaciye, 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 ve 

cumartesi günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermesine, Pazar günü ise kapalı olmasına,  

3. Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nin 15.04.2020 tarihinden itibaren diğer kapıları kapatılarak 

sadece Adıyaman- Gölbaşı karayoluna açılan ana giriş kapısının açık tutulması, a) Sanayi 

sitesindeki faaliyetlerin hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması, hafta sonları ise 

faaliyetlerinin durdurulması, b) Sanayi sitesinin açık olan girişine sanayi sitesi yönetimi tarafından 

kontrol noktası oluşturularak sanayiye giren kişilerin öksürük, ateş ve diğer gribal enfeksiyon 

bulguları yönünden sorgulanması, ateşlerinin ölçülmesinin sağlanması,  

Değişiklik (İKKK 2020-4-9 Madde 3 ve 3b) 
 

14.05.2020 tarih ve 2020-5-6 sayılı İHKK: İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarih ve 2020/4-

9 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan küçük sanayi sitesinin sadece ana giriş kapısının açık tutulması 

kararının; Ana giriş kapısı ve küçük sanayi sitesinin batı tarafındaki oto galericileri sitesi 

arasındaki kapının açık tutulması şeklinde değiştirilmesi, Sanayi sitesindeki faaliyetlerin Hafta içi 

08.00–19.00 saatleri arasında yapılması, pazar günü ise sanayii sitesindeki faaliyetlerin 

durdurulması kararının devamına, Sanayi sitesinin açık olan ana giriş kapısına ilaveten küçük 



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

sanayi sitesinin batı tarafındaki oto galericileri sitesi arasındaki kapısında da sanayi sitesi yönetimi 

tarafından kontrol noktası oluşturulması;  

Sanayi sitesine giren vatandaşların öksürük, ateş ve diğer gribal enfeksiyon bulguları yönünden 

sorgulanması, uzaktan ateş ölçümünün yapılmasının sağlanması, Yukarıda belirtilen tedbirlerin 

uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden 

olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri 

ile gerekli koordinasyonun yapılması, konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde 

denetlenmesi gerekmektedir. 

11-10 KARAR NO:2020/4-10 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17.04.2020 tarihinde Saat 10.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Ramazan Ayında hastalık bulaşma zincirinin kırılması amacı ile sosyal mesafenin korunması, 

kişisel koruyucu önlemlerin alınarak yeni vakaların ortaya çıkmasının engellenmesi amacıyla ek 

tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.  

1.Kalabalık oluşmasının önüne geçmek ve hijyenin sağlanması için fırınlarda ve pidecilerde 

müşterinin içeriye girmesinin engellenmesi, ödeme noktası ile ekmek, fırında pişirilen sebze, 

yemek teslim işleminin ayrı alanlarda yapılabilir hale getirilmesi.  

2.Ramazan Ayı boyunca fırın ve pidecilerin önündeki iftar saatinde yığılmanın önüne geçilmesi 

için fırın ve pidecilerin üretimlerini iftar saatinden bir saat öncesinde durdurmaları ve satışlarını 

hazır üretim stokundan karşılamaları, fırın önünde birikim olmaması için fırınlar ve pidecilerin 

önünde müşteriler arasında en az 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunmasının sağlanması, 3.Sahur 

saatlerinde fırın ve pidecilerin önünde birikim olmaması için tedbirlerin alınması, fırınlar ve 

pidecilerin önündeki müşteriler arasında en az 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunmasının 

sağlanması 

 4. Pandemi süresince yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar asansörlere taşıma kapasitesinin % 

50’ sinin üzerinde kişi girmemesi yönündeki kararın devamına, 

11-11 KARAR NO:2020-4-11 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 18.04.2020 tarihinde Saat 10.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.  

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne 

kadar birçok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; İlimiz genelinde yeni tedbir kararları alınması ve 

uygulanması ihtiyacı gerekmektedir. 

1- Cumhuriyet Mahallesi 2556 Sokak No: 14 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden 

Karakuş ailesinde 18 Nisan 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi 

süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Cumhuriyet Mahallesi 2556 Sokak No: 

14 Merkez / Adıyaman adresindeki evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 

işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. 

maddesi kapsamında gerekli adli işleminin başlatılması. 

 

 

11-12 KARAR NO:2020-4-12 
 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 20.04.2020 tarihinde Saat 09.00’ da1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Adıyaman Valisi Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.  

 

Adıyaman Merkez İlçesi Işıklı Köyü için uygulanan 14 günlük karantina süresinin dolması ve bu 

süreçte yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmamasından dolayı Işıklı Köyündeki karantina 

uygulamasının 20.04.2020 tarih itibariyle kaldırılmasına, 

 

11-13 KARAR NO:2020-4-13 
 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 20.04.2020 tarihinde Saat 10.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne 

kadar birçok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; İlimiz genelinde yeni tedbir kararları alınması ve 

uygulanması ihtiyacı gerekmektedir. 

 1- Altınşehir Mahallesi Yeşilpark Deluxe Evleri B-2 Blok Daire No: 3 Merkez / 

Adıyaman adresinde ikamet eden Girişit ailesinde 19 Nisan 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid-19) 

hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Altınşehir 

Mahallesi Yeşilpark Deluxe Evleri B-2 Blok Daire No: 3 Merkez / Adıyaman adresindeki 

evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 

işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. 

maddesi kapsamında gerekli adli işleminin başlatılmasına 

11-14 KARAR NO: 2020-4-14 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 21.04.2020 tarihinde Saat 10.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne 

kadar birçok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; İlimiz genelinde yeni tedbir kararları alınması ve 

uygulanması ihtiyacı gerekmektedir. 



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

 1. Tüm özel, binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla sürücü dahil üç (3) 

kişini binebilmesinin ve bir (1) den fazla kişinin olduğu araçlarda maske takılmasının zorunlu hale 

getirilmesine,  

2. Yirmi (20) yaş altı ve altmış beş (65) yaş üstü kişilerle ilgili sokağa çıkma yasağının 

uygulanmasının, sosyal izolasyon kurallarına riayet edilip edilmediğinin kontrolünde, mahalle ve 

köy muhtarlarının, kolluk kuvvetleri ile iş birliği içerisinde görev alması, salgınla ilgili vatandaşı 

bilgilendirme çalışmalarında bulunmasına,  

3. Yeni Coronavirüs salgını ile ilgili alınan kısıtlama/yasaklama kararlarına; taziye, hasta ziyareti 

ve benzeri toplu şekilde bir araya gelme gibi etkinliklerin azaltılması ve kontrollü yapılmasına 

yönelik sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uyma konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl 

Müftülüğü koordinasyonunda köyde görev yapan öğretmen ve din görevlilerince, vatandaşa 

bilgilendirme yapılmasının sağlanmasına,  

4. Unlu mamuller, pizza, çiğköfte, dürüm, tatlı ve benzeri gıda mamullerinin satış amaçlı 

işyerlerinin saat 21.00' e kadar işyerinde servis açmadan paket ve evlere/adrese servis şeklinde 

satış yapabilmeleri; saat 21.00’den 23.00'e kadar ise sadece evlere/adrese servis şeklinde satış 

yapabilmeleri, bu tür işyerlerinin evlere/adrese servis faaliyetlerini en geç saat 23.00’te 

sonlandırmasına,  

5. Adıyaman Merkez İlçesi İnceler Köyü 33/1 dış kapı numaralı adreste ikamet eden Çetin 

Ailesinde, 21 Nisan 2020 tarihinde 2 ve üzeri kişinin numuneleri pozitif (Covid-19) çıktığından, 

hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile mezkur adresteki 

evde karantina tedbirlerinin uygulanmasına,  

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 

işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. 

Maddesi kapsamında gerekli adli işleminin başlatılmasına, 

11-15 KARAR NO: 2020-4-15 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2020 tarihinde Saat 10.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm 

Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı 

hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme 

riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol 

altında tutmak amacıyla Bakanlığımız, Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan 

itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda pek çok tedbiri hayata geçirmiştir. Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi 

ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve 

dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde 

tezahür ettiği kutsal aylardan biridir. Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde 

sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne 



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve 

toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca;  

1) Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren 

her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesi, 

 2) Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe 

kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması 

(İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/ kullanabileceği 

caddelerin trafiğe kapatılması ve kontrollü giriş tedbirlerinin alınması,  

3) Ramazan ayı boyunca ilimiz genelinde türbe ziyaretlerinin kısıtlanması, müsaade edilen 

ziyaretlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, 

 4) Ramazan davulcuları ile ilgili olarak;  

a) Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski 

oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu 

alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanması 

esastır.  

 b) (a) şıkkında belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının tek tek 

vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyecektir.  

5) Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen 

öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi 

amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. 

pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacaktır. (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve 

diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.)  

6) Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için il genelinde oluşması muhtemel 

yoğunluklar göz önünde bulundurularak güvenlik önlemleri arttırılacaktır.  

7) İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 

saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan 

araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma 

araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına 

ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecektir.  

8) Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı 

olarak planlanacak, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü 

yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecektir.  

9) Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar 

(seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek 

denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.  

10) Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) 

artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun 

artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler 

artırılacaktır.  



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

11) Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere 

yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır.  

12) 15.04.2020 tarihli 2020/4-9 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 3-a maddesinin “sanayi 

sitesindeki faaliyetlerin hafta içi 08.00- 18.00 saatleri arasında yapılması, hafta sonları ise 

faaliyetlerin durdurulması” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.  

Alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere 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 başlatılması Konuları belirtilmiş 

olup ilimiz genelinde yazı gereği tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup Alınan kararın birer 

suretinin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. İlgili kurumların iş ve işlemleri eksiksiz olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

11-16 KARAR NO: 2020-4-16 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 27.04.2020 tarihinde Saat 09.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. - 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne 

kadar birçok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; İlimiz genelinde yeni tedbir kararları alınması ve 

uygulanması ihtiyacı gerekmektedir. 

 1- Eskisaray Mh. 709 Sk. 13/5 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden Kaplan Ailesinde 25 

Nisan 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve taburcu 

tarihinden itibaren 14 gün süre ile Eskisaray Mh. 709 Sk. 13/5 Merkez / Adıyaman adresindeki 

evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

 2- Esentepe Mh. 3209 Sk. Toki B3 Blok. No: 2/C İç Kapı No: 4 Merkez / Adıyaman adresinde 

ikamet eden Düzen Ailesinde 25 Nisan 2020 tarihinde 1 kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle 

tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Esentepe Mh. 3209 Sk. Toki B-3 

Blok. No: 2-C İç Kapı No: 4 Merkez / Adıyaman adresindeki evinde karantina tedbirlerinin 

uygulanmasına,  

3- Sümerevler Mh. 17141 Sk.2C/4 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden Okhan Ailesinde 

26 Nisan 2020 tarihinde 2 ve üzeri kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve 

taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Sümerevler Mh. 17141 Sk. 2C/4 Merkez / Adıyaman 

adresindeki evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına,  

4- Yeni Sanayi Mh. 2819 Sk. 50/2 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden Kılınç Ailesinde 26 

Nisan 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve taburcu 

tarihinden itibaren 14 gün süre ile Yeni Sanayi Mh. 2819 Sk. 50/2 Merkez / Adıyaman adresindeki 

evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

 5- Adıyaman Merkez İlçesi Börkenek Köyü 11 dış kapı numaralı adreste ikamet eden Esen 

Ailesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde 2 kişinin numuneleri pozitif (Covid-19) çıktığından, hastalığı 

nedeniyle tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile mezkûr adresteki evde 

karantina tedbirlerinin uygulanmasına,  
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6- İlimiz genelinde ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışlar 

27.04.2020 günü saat 24.00’ den itibaren aşağıda belirtilen şart ve istisnalara uygun şekilde ikinci 

emre kadar kısıtlanmasına; 

 a) Temel ihtiyaç (gıda temizlik malzemesi 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 olanlar ve araçları; 

malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu 

veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilçeler arası giriş/ 

çıkış yapanlar giriş/çıkış amaçlarını gösteren belgeler ile ilk çıkış ilçesine dönebileceklerdir. Bu 

şekilde ilçeler arası giriş/çıkış yapan ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine 

uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafe kuralına uymak zorundadırlar.  

b) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli 

ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına 

dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile ilçeler arası 

giriş/çıkış yapabilecektir.  

c) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin, ikamet ve 

işyerlerinin ilimizden/ilçelerimizden farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arasında giriş/ 

çıkışları, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz 

etmeleri şartı ile yapılabilecektir.  

d) Tarımsal faaliyetler kapsamında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlar (veteriner, ziraat 

mühendisi, zirai ilaç gübre tohum satışı yapılan bayi çalışanları, hayvan yemi satan bayiler vb. ) 

ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi kaydıyla; ilçeler arası giriş/çıkış 

yapabilecektir.  

e) Tarımsal üreticilerin ve arıcılık ile uğraşanların yol kontrollerinde üretici olduğunu beyan eden 

bilgilerinin (ÇKS, AKS, TBS, Türk-Vet Kayıt Belgesi ile Ziraat Odasından alınan Çiftçilik 

Belgesi, HBS bilgilerinin) kolluk kuvvetlerince paylaşılması durumunda, işletmesinin bulunduğu 

ve ikamet ettiği adres arasında (arazi lokasyonları ile sınırlı kalmak koşuluyla ) seyahat etmelerine 

izin verilecektir.  

f) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında 

görevli olanlar,  

g) Acil çağrı merkezleri çalışanları,  

h) PTT, kargo şirketleri çalışanları, 

 i) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,  

j) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım 

merkezleri çalışanları,  

k) Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, 

 ı) Teşhis tedavi ve randevu ile sağlık birimlerine gitme/ikametine gitme durumunda olanlar; 

hastalık durumuna ait belgeyi, cenazeye ait bilgiler ve görevli olduklarına dair belge veya kimlikle 

ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecektir.  



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

m) Teknik tamir, bakım, onarım hizmetlerinin kesintisiz verilebilmesi için; bu hizmetleri veren 

yetkili servis işyerlerinin çalışanlarına ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi 

kaydıyla seyahat etmelerine izin verilecektir. Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki özellik ve 

önem arz eden giriş ve çıkışlar valilik/ Kaymakamlıklar tarafından düzenlenecek seyahat izin 

belgesi ile yapılabilmesinin sağlanmasına, Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işleminin 

başlatılması. 

11-17 KARAR NO: 2020-4-18  
 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.04.2020 tarihinde Saat 10.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

  1- Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek 

amacıyla; İlimiz Gölbaşı Caddesinin Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı altındaki kavşak (833 

sokak kesişimi) arasında kalan bölümünde yaya ve araç sirkülâsyonunun yoğun olması sebebiyle; 

bu caddeyi kullanan yaya ve araçların 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 10.00-16.00 saatleri 

arasında girişine kontrollü olarak izin verilmesi, sadece zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla caddeye girişlere izin verilmesine, Gölbaşı Caddesinin bu bölümüne kontrollü giriş-

çıkışların doğu ve batı (Sümer Meydanından ve 833 sokak kesişimi kavşaktan) tarafından, 

Gölebatmaz Caddesi ile Gölbaşı Kavşağından ve sadece yayalarla sınırlı kalmak kaydıyla (araç 

trafiğine kapatılarak) Gölebatmaz Caddesinin Sağlık Ocağı Caddesi Kavşağından sağlanmasına, 

808 sokaktan (kale altından) Caddeye sadece yaya gelişlerin kontrollü şekilde verilmesine, diğer 

bu caddeye bağlanan tüm sokakların kapatılarak yaya ve araçların belirtilen girişlere 

yönlendirilmesine, bu cadde ile bağlantılı cadde ve sokaklarda görülen yoğunluğun devam etmesi 

halinde kuzey ve güneyinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda da aynı şekilde kontrollü geçiş 

düzenlemesi yapılmasına, bu konuda gerekli duyuru ve afişlemelerin Belediye tarafından 

sağlanmasına, yapılacak düzenleme ve denetimlerin İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediye 

Başkanlığınca yerine getirilerek gerektiğinde İl Sağlık Müdürlüğünce destek verilmesine, Alınan 

kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince işlem 

yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi 

kapsamında gerekli adli işleminin başlatılmasına,  

11-18 KARAR NO:2020-5-1 
 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 07.05.2020 tarihinde Saat 10.00’ da 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. T.C. İçişleri 

Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06 Mayıs 2020 tarih, 89780865153-…  Sayı ve 

“Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu emiri gereği ilimiz genelinde aşağıdaki 

tedbirlerin yürürlüğe konulmasını kararlaştırmıştır. Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, 

solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla 

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda ilgi Genelge ile berber, güzellik salonu/ merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri 
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21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştu. Gelinen noktada 

kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik 

salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 

Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, 

Koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 

tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır. 11.05.2020 tarihi itibariyle berber, 

güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda kurallar 

belirlenmiştir.  

1) Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.  

2) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.  

3) Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk 

dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.  

 4) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri 

içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.  

5) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına 

göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske 

takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri 

kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından 

görünebilecek şekilde asacaklardır.   

6) İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince 

maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir. 

 7) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği 

tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu uygun malzemelerle yapılacak, her işlem 

sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.  

8) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini 

dezenfekte edecekler yada her müşteri için ayrı olmak üzere eldiven kullanacaklardır. Eldiven 

kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecektir.  

 9) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler için hizmet sunumuna 

başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her 

müşteri için tekrarlanacaktır. 10) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan 

havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı 

malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan 

malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. 

İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu 

aşamasında müşterilere bildirilecektir. 11 )Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti 

geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir. 

12) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri 

geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir. 13) Saç 

kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici 
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süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçasının kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte 

edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine 

durdurulacaktır.  14) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine 

izin verilmeyecektir. İlimiz genelinde berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 

yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle 

faaliyetlerine başlaması,    İlgi Genelge kapsamında faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş 

yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş 

yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan ilimize giriş/çıkış yapabilmesi 

için seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilmesi, Anılan işyerlerinde 18-20 yaş arasındaki 

çalışanlarının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelge ile düzenlenen 01.01.2000 tarihinden 

sonra doğmuş olan vatandaşların geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından 05.04.2020 tarih ve 

6238 sayılı Genelge kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile illiyetleri gösteren belgeyi ibraz 

etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılması,  

 TC. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06/05/2020 tarih, 89780865-153- sayı ve 

“65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk.” 

konulu yazısında belirtilen; İlgi (a) 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelge ve ilgi (b) 03.04.2020 

tarihli ve 6235 sayılı Genelgelerde belirtilen hususların yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.   

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 

sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;  İlgi (a) 

Genelge ile ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların geçici olarak 

sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, ilgi (b) Genelge ile ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra 

doğmuş olan vatandaşların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak 

uygulanmaktadır.  04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik ilgi (a) Genelge ile alınan sokağa çıkma kısıtlamasına 

ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı yönelik vatandaşlarımıza 

yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 04.04.2020 tarihinden itibaren (31 

gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak;  

 1) İlgi (a) Genelge ile ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları 

olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 pazar günü, 11.00-15.00 

saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske 

takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,   

2) İlgi (b) Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 13.05.2020 çarşamba 

günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15.05.2020 cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında 

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 

istisna olarak dışarı çıkabilmelerine karar verilmiştir.   

Bu kapsamda,   

 10.05.2020 pazar günü 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri 

arasında (diğer vatandaşlar ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların karşı 

karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan 

vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı 

kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılması,   
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 Sınırlama kapsamındaki vatandaşların dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında (a), 

(b) Genelgeler kapsamında ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar ve 

01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların geçici olarak sokağa çıkma 

sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve 

denetimlerin yapılması,   

Yeni Mahalle Haydar Efendi Caddesi Dış Kapı No:286 İç Kapı No: 1 Merkez / Adıyaman 

adresinde ikamet eden Doymaz ailesinde 5 Mayıs 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid-19) hastalığı 

nedeniyle tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Yeni Mahalle Haydar 

Efendi Caddesi Dış Kapı No:286 İç Kapı No: 1 Merkez / Adıyaman adresindeki evinde karantina 

tedbirlerinin uygulanmasına,  

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 

işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılması. 

11-19 KARAR NO:2020-5-2 
 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 08.05.2020 tarihinde Saat 10.00’ da 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. T.C. İçişleri 

Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07/05/2020 tarih ve 89780865-153 -… Sayılı ve 

“Koronavirüs Tedbirleri (Pazar Yerleri Hk.)” konulu emri ile ilgi A) 27.03.2020 tarihli ve 5929 

Sayılı Genelge. İlgi B) 31.03.2020 tarihli ve 6095 Sayılı Genelge. İlgi C) 17.04.2020 tarihli ve 

6954 sayılı Genelge ile salgın kontrolü ile ilgili alınan karalar genelge halinde duyurulmuştur. 

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının 

ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye 

düşürmek amacıyla il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar 

ilgi (a) ve (b) Genelgeler ile belirlenmiş; pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç 

malzemelerinin satışına izin kısıtlanması yönünde İl Hıfzıssıhha kurulu kararları alınmış idi. 

04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde konu değerlendirilmiş, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek 

kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde ilgi (a,b) Genelgelerle belirtilen kısıtlamaların 

kaldırılabileceğine ilişkin karar alınmıştır.  11.05.2020 tarihi itibariyle anılan pazarlara ilişkin 

Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda yer verilen kurallar 

belirlenmiştir:  

 Mahalle/Semt Pazarları;  

1) İlgi (a) Genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, 

fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırılmasına,  

2) Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı ilgi (a, b) Genelgelerle 

mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgâh/sergi) arasında en az 3 metre mesafe 

olması şartı, pazarcı esnafın ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta 

olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulmasına.  

Bu kapsamda;  
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İl, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 

09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin 

satışının yapılabilmesi kararlaştırılmıştır. Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi No: 2 Merkez / 

Adıyaman adresinde ikamet eden Korkmaz ailesinde 8 Mayıs 2020 tarihinde 2 kişinin (Covid-19) 

hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Alitaşı Mahallesi 

Halep Caddesi No:2 Merkez /Adıyaman adresindeki evinde karantina tedbirlerinin 

uygulanmasına, Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği 

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, ilgi (a, b, c) Genelgelerle getirilen 

kurallar çerçevesinde pazarların sürekli denetlenerek, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282. 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. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması. 

11-20 KARAR NO:2020-5-3 
 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.05.2020 tarihinde Saat 14.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.  

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati 

derecede önemi haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların 

hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması 

gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır.   

İlimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle 

ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta 

ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır.  

Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59’dan itibaren başlanılacaktır. 

Uygulamayı denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, kolluk kuvvetlerinin talebi ve 

gözetiminde olmak üzere belediyelerde görevli zabıta memurlarının da yetkilendirilmesi 

yapılacaktır.  

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07/05/2020 tarih ve 89780865153-… 

sayılı ve “Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri” konulu emri ile İlgi: 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı 

genelge ile salgın kontrolü ile ilgili alınan kararlar genelge halinde duyurulmuştur.  

Bu çerçevede anılan Genelge ile toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler belirlenerek 

gönderilmiştir. Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu 

alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen 

tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır.   

Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda 

pandemi sürecinde aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir:  

1-  Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde 

düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili 

merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta 
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bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar 

tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belge olmalıdır.  

2- Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde 

mutlaka maske kullanılması sağlanmalıdır.  

3-  Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel 

kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak,  ticari taksi 

şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/ kullanması gerektiği 

konusunda müşteriyi bilgilendirmesi sağlanmalıdır.   

4-  Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilemeyecektir.  

5-  Müşteriler ticari taksilere maskesiz olarak binemeyecektir.  

6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin 

fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin 

silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanması gerekmektedir.  

7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi 

kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli 

bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılması sağlanacaktır.  

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili 

birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, konunun trafik zabıtası tarafından 

etkin şekilde denetlenmesi gerekmektedir.  

 III) Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi No: 2 Aziz Uzun Apt. Merkez / Adıyaman adresinde ikamet 

eden Korkmaz ailesinde 9 Mayıs 2020 tarihinde 2 ve üzeri kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle 

tedaviye alındığından 9 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tedavi süresince ve 

taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi No: 2 Aziz Uzun Apt. 

Merkez / Adıyaman adresindeki apartmanın karantina tedbirlerinin uygulanmasına,  

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara/taksi 

şoförlerine/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para 

cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması 

ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılması, konuları belirlenmiş olup ilimiz genelinde yazı gereği kararın 

İl Hıfzıssıhha Kuruluna sunulması ve kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması 

kararlaştırılmış olup alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve 

kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili kurumların iş ve işlemleri eksiksiz 

olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

11-20 KARAR NO:2020-5-5 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.05.2020 tarihinde Saat 10.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.  
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T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2020 tarih, 89780865153-… 

Sayılı ve “Koronavirüs Tedbirleri (Alışveriş Merkezleri Hk.)” konulu yazısı ile Sağlık 

Bakanlığının 09.05.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı gereği aşağıda belirtilen tedbirlerin uygulanması 

istenilmiştir. Alışveriş Merkezlerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak; 

Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler ile Sağlık Bakanlığının Alışveriş Merkezlerinde 

alınması gereken önlemlere ilişkin ilgi yazısı çerçevesinde uyulması gereken usul ve esaslar şu 

şekilde belirlenmiştir:  

 A) Genel Esaslar 1. AVM’ler10.00-22.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir. 

 2. AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske 

kullanması zorunlu olup maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’lere alınmasına 

müsaade edilmeyecektir. (Bu kapsamda, özellikle AVM çalışanlarının maskeleri 

nemlendikçe/kirlendikçe yenileri ile değiştirilecektir.) 

3. AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev yaptıkları 

süre boyunca) maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmaları zorunlu 

olacaktır. 

4. AVM’lere girişte herkesin (çalışanlar dâhil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin 38°C’dan yüksek 

olduğu tespit edilen kişi/kişiler içeri alınmayarak ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir. 

5. AVM’ ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde (içeride en fazla 3 saat 

kalınabilecektir.) alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu kapsamda, 

müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde 

afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarılar yapılacaktır. 

6.  AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra 

restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar 

kaldırılacaktır. 

7. 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı Genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak 

AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar al götür ve\veya paket servis şeklinde hizmet 

verebilecektir. AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-içme katı vb. alanlarda sipariş 

vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı 

işaretleri çizilecektir.  

8.  Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı edilme 

ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.  

9.  16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelge kapsamında oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan 

bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş yerlerine yönelik kısıtlama 

tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden AVM’lerde bulunan anılan nitelikteki iş 

yerlerinin/ işletmelerin faaliyetlerine izin verilmeyecektir.  

10. Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin 

yapılmasına müsaade edilmeyecektir.   

11. AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığının 5759 

sayılı Genelgesinde yer alan kurallara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini yürütebilecektir. 
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12. AVM’lerin içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından 

kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına kişi/kişilerin 

durması gereken alanlar aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 

belirlenecektir. 

13. AVM ziyaretçilerinin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içerisindeki bir başka 

yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri konusunda 

rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemleri kapalı tutulacaktır. 

14. AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici bir süreliğine verilmeyecek, mescitler 

ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacaktır.   

B) AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı:  Sosyal mesafe kuralını 

korumak, salgının yayılmasını önlemek için AVM’lere/AVM içinde bulunan iş yerlerine müşteri 

kabulü aşağıda yer verilen şekilde olacaktır:   

1. AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari 

bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar 

çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m2 ye bir kişi 

olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir. (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri kabul 

edilebilecek alanı bulunan bir AVM’ de aynı anda en fazla 100 müşteri bulunabilecektir.)  

2. AVM’ de faaliyet yürüten her bir iş yeri toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç, kalan 

deneme kabinleri dâhil), müşteri ve çalışanlar dâhil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul 

edebilecektir. (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabilecektir.) 

 3. Belediye imar müdürlüğü tarafından AVM’lerin onaylı mimari projeleri esas alınarak; AVM’ 

nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile her bir iş yeri için aynı anda 

bulunabilecek kişi sayısı Genelgenin B bölümü 1 ve 2 nci maddelerine göre ayrı ayrı belirlenerek 

resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilecek ve her türlü iletişim kanalı ile müşterilere 

duyurulacaktır.   

4. AVM yönetimince, AVM’ ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısı, herkes 

tarafından görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart şeklinde) asılacak ve AVM’lerin 

internet sayfalarında bu bilgiye yer verilecektir.   

5. AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını 

gösteren pankart, afiş veya tabela asılacak/konulacaktır.  

6. AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak, AVM’ ye giriş-

çıkışı yönetecek bir sistem kurulacak, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya ulaştığında 

içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Ayrıca giriş kapılarında oluşabilecek 

olası yoğunluğu önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes 

tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılması sağlanacaktır. 

7. AVM’ ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, 

müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması sağlanacak, bu amaçla 

yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılacaktır. 

C) Temizlik/Hijyen Kuralları; 
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 1. Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el 

antiseptiği bulundurulacaktır.  

 2. Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa 

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma 

Merkezleri) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli vb. 

uygulamalar) AVM’lerde kullanımına izin verilmeyecektir.  

 3. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı 

kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir temizlenecek ve 

gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanacaktır.  

 4. AVM’ de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük olarak su ve 

deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri 

vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilecektir. Bu kapsamda, dezenfeksiyon işlemini sağlamak üzere 

gerekli dezenfektan maddelerinin kullanımı sağlanacaktır.  

5. AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan kullanılacak ve 

tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler asılacaktır.  

6. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak bunların yerini 

tek kullanımlık kâğıt havlu alacaktır.  

7. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek adına 

muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacaktır.  

8. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistem en 

kısa zamanda kurulacaktır.   

9.  İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri dezenfektan 

maddelerle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.  

10. İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminali (post cihazı 

vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir. 

 11. AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından 

kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce 

temizlenecek/dezenfekte edilecektir.  

12. AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına 

muhakkak el dezenfektanı konulacak, müşterilerin ATM’lere temas etmeden el dezenfektanı 

kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılacaktır. Ayrıca ATM’lerin 

yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı temizlenecek/dezenfekte edilecektir.   

D) AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar: 

1. AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, 

havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanacaktır.  

2. AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacaktır.  

 3. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacaktır.  



                                                                HİZMETE ÖZEL  

 

COVİD-19 SALGINI ÖNLEME TEDBİRLERİ REHBERİ 

 

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMETE ÖZEL 

 4. Havalandırma işlemi bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülecektir.  

 5. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli olarak yapılacak, filtre 

değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM personeli 

N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift kat poşetlenmek suretiyle 

atılacaktır. Ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılması da bu noktada 

önem taşımaktadır.  

6. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişi engellenecektir. 

E) AVM’ deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları: 

1. İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk 

durumu belirli aralıklarla kontrol edilecektir. 

2. Bu Genelgenin B bölümünün 2 nci maddesi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda müşteri 

olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak 

asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş 

yerlerinde bulundurulması sağlanacak ya da iş yerlerince bu amaca hizmet edebilecek alternatif 

bir sistem kurulacaktır.   

3. İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en az 

1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılması sağlanacaktır. 

  4. AVM içinde bulunan iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak kurallara da 

ayrıca uyacaktır.  

 5. Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiği özellikle 

hatırlatılacaktır.   

6. Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla 10 dakika 

deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak, sık kullanılan 

yüzeyler uygun şekilde temizlenecektir.   

7. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme 

kabinleri bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak 

kullanılacaktır.(Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin kullanılması 

gibi.)   

8. Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması İşlemının; Avrupa Hastalık Önleme ve 

Kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince 

insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde bulundurulacak ve iş 

yerlerinde adı geçen işlem kesinlikle uygulanmayacaktır.   

9. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımları 

(özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmayacak, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler 

tarafından kullanılmasına izin verilmeyecek bu ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile 

kullanılması/denenmesi (deneme/tester parfüm vb.) sağlanacaktır.   

10. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak 

şekilde yer işaretlemesi yapılacaktır.   
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11. Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün olduğunca 

nakit ödemeden kaçınılması sağlanacaktır.   

F) Çalışanlara Yönelik Önlemler ; AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ve ilgili mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;  

1. AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı olanlarda 

hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgının tüm etkileri göz önüne alınarak risk altındaki 

çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli ve 

sistematiği, Koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari 

yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı 

uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit 

değerlendirmesi yapılacak veya yaptırılacaktır.   

2. Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme/ekipmanlar işyerleri tarafından 

sağlanacaktır.   

3. COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren personelin en az 

14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilecektir.   

4. Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları 

olanlar ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilecektir. 

5. AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, 

etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin 

nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el 

temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimler verilecek/ verdirilecektir.  

6. Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına 

riayet etmesi sağlanacaktır.   

7. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak, 

kumanya sunumları tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılacaktır.  

 G) Denetim ve Eğitim Kuralları: 

  1. AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığı takip 

edilecek, denetlenecek ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla her 

AVM için Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/Sorumluları belirlenecektir. 

2. Koronavirüs sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere 

alınan/alınacak tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave 

tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendireceklerdir.  

3. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik 

tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) 

gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınacaktır. AVM’ de görevli 

güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs kapsamında alınan 

tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler verilecektir.  

 4. Valilikçe, içinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı beş kişilik bir 

komisyon oluşturulacak ve bu komisyon tarafından AVM’lerin, Koronavirüs ile mücadele 
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kapsamında belirlenen kurallara riayet edip/etmediklerinin denetlenmesi (haftada en az bir kez 

olmak üzere) sağlanacaktır.    

Bu kapsamda; AVM’lerin 11.05.2020 tarihinden sonra faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallar 

ve Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ekinde gönderilen tedbirlere göre faaliyetlerini sürdürmeleri, 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması 

için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli 

koordinasyonun yapılması, konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenmesi, 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın 

yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere 

uymayanlarla ilgili 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 başlatılması.  

11-20 KARAR NO: 2020-5-6 
 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 13.05.2020 tarihinde Saat 10.00’ da 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ 

başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.  

İlimiz genelinde COVİD-19 (Yeni Koronavirus) hastalığının kontrol altına alınması için bir dizi 

tedbirler İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile yürürlüğe konulmuştur. Alınan 

tedbirlere toplum desteğini artırmak için uygulamada yeni düzenlemeler yapılması gerekliliği 

ortaya çıkmış olup alınan tedbirlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına devam edilmesine 

karar verilmiştir.  

İlimiz genelinde 9 Mayıs 2020 tarih ve 2020/5-3 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14.05.2020 

günü 23:59’ dan itibaren yürürlüğe girecek maske takılmadan sokağa çıkılmaması kararının 

uygulamaya girmesi ile beraber Polis, Jandarma ve Zabıta tarafından gerekli bilgilendirme, eğitim 

ve denetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürülmesi, uygulamanın ilimiz genelinde aktif 

katılımla gerçekleştirilmesi için tüm kurum ve kuruluşların gerekli desteği sağlaması, 

 İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2 Nisan 2020 tarih ve 2020/4-1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan İlimiz 

Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı altındaki kavşak (833.sokak kesişimi) 

arasında kalan bölümde kontrollü giriş çıkış uygulamasının 14.05.2020 günü 23:59’ dan itibaren 

yürürlüğe girecek maske takılmadan sokağa çıkılmaması kararının uygulamaya girmesi ile birlikte 

kaldırılmasına,  

İlimiz genelinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaya yoğunluğunun fazlalığı ve sosyal mesafe 

kurallarına uyulmaması durumunda zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından tedbirler alınarak 

yoğunluğun olduğu bölgeye zaman kısıtlaması konularak giriş çıkışların kontrollü olarak 

yapılmasının sağlanmasına, 

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarih ve 2020/4-9 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan küçük 

sanayi sitesinin sadece ana giriş kapısının açık tutulması kararının; Ana giriş kapısı ve küçük 

sanayi sitesinin batı tarafındaki oto galericileri sitesi arasındaki kapının açık tutulması şeklinde 

değiştirilmesi, Sanayi sitesindeki faaliyetlerin Hafta içi 08.00 – 19.00 saatleri arasında yapılması, 

pazar günü ise sanayii sitesindeki faaliyetlerin durdurulması kararının devamına, Sanayi sitesinin 
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açık olan ana giriş kapısına ilaveten küçük sanayi sitesinin batı tarafındaki oto galericileri sitesi 

arasındaki kapısında da sanayi sitesi yönetimi tarafından kontrol noktası oluşturulması;  

Sanayi sitesine giren vatandaşların öksürük, ateş ve diğer gribal enfeksiyon bulguları yönünden 

sorgulanması, uzaktan ateş ölçümünün yapılmasının sağlanması, Yukarıda belirtilen tedbirlerin 

uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden 

olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri 

ile gerekli koordinasyonun yapılması, konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde 

denetlenmesi gerekmektedir. 

 

 


