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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30/03/2020 Pazartesi günü, Valimiz Sayın Kamuran 

TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgının bir an önce 

engellenmesi ve salgınından vatandaşlarımızı korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun önerileri çerçevesinde 28/03/2020 tarihli ve 2020/3-12 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurul Kararının güncellenmesi ve aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda; 

1. İlgili birimler tarafından oluşturulacak uygun kıyafetli ekiplerle, zorunlu olmayıp da 

dışarı çıkmış olan vatandaşlarımızın uyarılmasına ve bilinçlendirme çalışmalarının 

yapılmasına, 

2. Zincir marketler başta olmak üzere ilimizde bulunan bütün marketlerin 

vatandaşlarımızın yığılmasına ve toplu olarak bulunmasına neden olan promosyon 

uygulamalarının geçici süreliğine durdurulmasına,  

3. İlimizde bulunan marketlerin girişlerinde dezenfektan bulundurulması ve markete giren 

herkesin bunları kullanmasının sağlanmasına, 

4. Bankaların ve bankamatiklerin önlerinde birikmelerin önlenmesine yönelik tedbirlerin 

alınmasına,  

5. Şehir dışından ilimize gelen herkesin 14 gün süre ile evde kalmaları ve 14 günlük süre 

boyunca ilgili birimler tarafından evde kalmalarının takip edilmesine, bu kişilerin 

mahalle ve köy muhtarları tarafından ilgili kolluk birimlerine bildirilmesine, 

6. Şehirlerarası otobüs ve minibüs seferlerinin Seyahat İzin Kurulunun izinleri 

çerçevesinde sınırlı olarak yapılmasına, izinsiz gelişlerin tespiti halinde yasal işlemlerin 

yapılmasına, 

7. Özel sektör işletmelerince, esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi personel sayılarını 

minimuma indirecek çalışma modellerinin uygulanmasına ve kolluk ve diğer idari 

birimlerce uygulamanın denetlenmesine, 

8. Özel sektör personel servislerinde de toplu taşıma kısıtlama kriterlerinin hassasiyetle 

uygulanmasına ve uygulamanın sıkı bir şekilde denetlenmesine,  

9. Şehir giriş ve çıkışlarında yol kontrol uygulamalarının yapılmasına, burada 

vatandaşların sağlık kontrollerinin yapılmasına ve il dışından gelenlerin tespit edilerek 

evlerinde 14 gün süre ile izole bir şekilde kalmaları gerektiğinin tebliğ edilmesine, tebliğ 

edilen hususlara uyup uymadıklarının takibi ile emre aykırı davranış gösterenlerin 

karantina altına alınarak yasal işlemlerin yapılmasına, 

10. Her türlü piknik yerleri, mesire alanları ve ören yerlerinin kullanılmasının geçici 

süreliğine yasaklanmasına,  

11. İl genelinde kurulan mahalle ve semt pazarlarına çocukların alınmamasına,  

12. İlimizde faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal toplanma alanı olarak kullanılmasının 

engellenmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir.  


