Karar No: 2020/62
Karar Tarihi: 12/11/2020
İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI
İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış
olup, aşağıdaki kararların alınmasına;
Karar 1: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03/11/2020 tarih E.18089
sayılı ‘Koranavirüs Ek Tedbirleri’ konulu yazısı doğrultusunda;
-

-

-

Kamu kurum ve kuruluşlarında (İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü hariç) uzaktan
ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden kurum amirinin
takdiri ve il merkezinde ilgili vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakam onayı ile
karar verilebilmesine,
Esnek çalışma kapsamında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışan personelin
amirlerinin izni dışında ev ve görev mahallerinden ayrılmaması, hizmete ihtiyaç
duyulması halinde çağırıldıkları anda görevlerine dönmelerine, zorunlu haller
dışında mesai saatleri içerisinde kafe, restoran, kıraathane, umuma açık
kalabalık ortamlarda bulunmamalarına ve bu durumun ilgili personele tebliğ ile
taahhüt alınmasına,
60 yaş ve üstü çalışanların (il müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 AÇM
emrindeki personeller hariç), hamilelerin kronik rahatsızlığı bulunan (e-nabıza
göre) idari izinli olarak evden çalışmalarına,

Karar 2: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11/11/2020 tarih E.18579
sayılı ‘‘Koronavirüs Ek Tedbirleri’’ konu yazısına istinaden vatandaşlarımızın kalabalık
şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, durak gibi yerlerde sigara içtiğinden
bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru
şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde
kullanımının temini amacıyla 12.11.2020 tarihi itibariyle İlimizde bulunan Kongre
Caddesi, Lise Caddesi, İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, toplu
taşıma araç durakları ve pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasına,
Karar 3: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11/11/2020 tarih E.18579
sayılı ‘‘Koronavirüs Ek Tedbirleri’’ konu yazısına istinaden ilimiz merkezinde vaka
artışlarının görülmesi, COVID-19 servis ve yoğun bakım ünitesinin yatak sayısı göz önüne
alındığında yatan hasta, ağır hasta, entübe ve vefat eden kişilerin 65 yaş ve üzeri olmasından
dolayı 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ikinci bir değerlendirmeye kadar 12.11.2020
tarihinden itibaren gün içerisinde 10:0016:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlamasına
gidilmesine,
Karar 4: İlimizde yapılacak olan taziye, cenaze ve defin işlemlerinde köy sınırları
içerisinde olanlara Jandarma, il merkezi sınırları içerisinde olanlarda ise emniyet
görevlilerinin üniformaları ile bu alanlarda bulunup maske, mesafe ve hijyen kurallarına
uyulmasının sağlanmasına,
Karar 5: Kamu ve özel bankalara girişlerde HES kodunun sorgulanmasına,

Karar 6: İlimizde pozitif ve temaslı vakalarındaki artışlardan dolayı Bilim Kurulunun
hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda yapılan denetimlerin özellikle saat 22.00 den sonra
faaliyetlerinin sonlanması gereken işletmelerin denetim sayılarının sıklaştırılmasına,
Karar 7: İlimizde son zamanlarda vakalarda artışların görülmesinden dolayı il merkezine
girişlerde ve il merkezi caddelerinde özellikle karantinada olması gerektiği halde dışarıda
bulunan kişilerin tespit edilmesi için kolluk kuvvetleri tarafından pozitif ve/veya temaslı
sorgulamalarının yapılmasına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

