
 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 13.05.2020 tarihinde Saat 10.00’ da 1593 sayı-
lı 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 konul-

muştur. Alınan tedbirlere toplum desteğini artırmak için uygulamada yeni düzenlemeler yapıl-

ması 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 bilgi-

lendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürülmesi, uygulamanın ili-

miz 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 konu-

lan 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 sos-

yal 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 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 verilme-
mesi 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. 
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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, konuları belirlenmiş olup ilimiz genelinde yazı ge-

reği birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

                      
 
                      BAŞKAN 

 
                 Aykut PEKMEZ 
                           Vali 
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ÜYE 
  

ÜYE 

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

  
 

İl Sağlık Müdürü 
  

İl Milli Eğitim Müdürü 
 

ÜYE 
  
  

ÜYE ÜYE 

Abdulkadir 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 

  


