
 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 21.05.2020 tarihinde Saat 10.00’ da 1593 sayılı Umu-
mi Hıfzıssıhha Kanununun 23., 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ başkan-
lığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 19/05/2020 Tarih 89780865-153- 
sayı ve “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi ile Yeni Koronavirus (COVİD-19) hastalığı 
salgınının kontrolü ile ilgili olarak İlgi genelge ile; 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi 
saat 24.00 arasında ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.  

 Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; 

a) Ek 1 listede yer  alan fır ın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yer ler i 23.05.2020 Cumartesi, 
24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın 
ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı 
üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve 
tatlı satışı yapılabilir.)  

 Sayfa No:1-3 

b) Ek 2 Listede yer  alan her  50.000 nüfusa bir  adet ve il sınır lar ı içinden geçen şehir lerarası 
karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenen akaryakıt istasyonu ve lastik tamir-
cileri ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.  

 Sayfa No:4-10 

c) EK 3 listede yer  alan Çalışanlar ı inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede ko-
naklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, makarna, un ve unlu ma-
muller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, 
kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyu-
lacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve 
belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten 
iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),  

 Sayfa No:11-48 

d) EK 4 listede yer  alan Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tar ım Kredi Kooperatifler i, 
zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,  

 Sayfa No:50-51 

e) Ek 5 listede yer  alan Şehir  içi toplu ulaşım araçlar ı ve Adıyaman Belediyesinde görevli 
personel  

 Sayfa No:52-69 

f) EK 6 paket servis yaparak satış yapacak lokanta, ciğer  ve döner  salonlar ı  

 Sayfa No 70  

g) Tatlı üretim yapacak ve paket servis yaparak dağıtım ve satış yapacak pastaneler  

 Sayfa No 71  

 Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde kamu düzeninin aksatılmaması, üretim ve tedarik zinciri-
nin kırılmaması için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, Genelgenin (I ) bendi kapsa-
mında belirtilen alanlarda Çiftçilerin ÇKS belgesi ve Ziraat Odası Başkanlığından alacağı çiftçilik 
belgesi ile çalışmalarını yürütmelerine,  
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      Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çer-
çevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatan-
daşlara / iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para ce-
zası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması 
ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsa-
mında gerekli adli işlemlerin başlatılması ve kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması 
kararlaştırılmış olup alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına gönderilmesine, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

                      
                      BAŞKAN 

 
                 Aykut PEKMEZ 
                           Vali 
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ÜYE 
  

  

ÜYE 
  

ÜYE 

Uzm. Dr. Süleyman KILINÇ Uzm. Dr. Erdoğan ÖZ Ahmet ALAGÖZ 

Belediye Başkanı 
  
 

İl Sağlık Müdürü 
  

İl Milli Eğitim Müdürü 
 

ÜYE 
  
  

ÜYE ÜYE 

Kadir KANDEMİR M.Nedim BAYBATMAZ Sami IŞIK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdür 
V. 

İl Tarım ve Orman Müdür V. 
  

İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 

   

ÜYE ÜYE ÜYE 
  

  
Doç. Dr. Fatih DOĞAN 

  
Dr. Erdoğan ALTUNBAŞ 

  
Kemal TAŞ 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi 

  

Tabip Odası Temsilcisi 51.Bölge Adıyaman Ecz. 
Odası Başkanı 

  


