
 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 15.05.2020 tarihinde Saat 15.00’ de 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. 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2020 tarih,89780865-
153- sayılı ve “65 Yaş ve Üzeri İle 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlama-
sı İstisnası Hk” konulu genelge ile ilgi a) 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelge, İlgi b) 
03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelge ve ilgi c) 06.05.2020 tarihli ve 7648 sayılı genelgeler 
ile ilgili aşağıda belirtilen uygulamanın yapılması 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 yönetebil-
mek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak 
amacıyla;  

İlgi (a) Genelge ile 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların 
geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, ilgi (b) Genelgemiz ile 81 ilimizde 
01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların geçici olarak sokağa çıkmalarının kı-
sıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır. 

11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cum-
hurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlık-
ları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın belir-
lenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun görülmüştür. 

1) İlgi (a) genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları 
olan vatandaşları ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 11.00-
15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınır lı olmak, sosyal mesafe kuralına r iayet 
etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, anılan gün ve saat aralığında sosyal 
teması azaltmak için ilimiz genelindeki park ve bahçelere 65 yaş üstü kişiler ve refakatçileri-
nin dışında girişlerinin yasaklanması, 

2) İlgi (b) Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 20.05.2020 
Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 sa-
atleri arasında yürüme mesafesiyle sınır lı olmak, sosyal mesafe kuralına r iayet etmek ve 
maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine, anılan gün ve saat aralığında sos-
yal teması azaltmak için ilimiz genelindeki park ve bahçelere 14 yaş ve altı çocuklar ile 15-20 
yaş arasındaki gençlerin ve refakatçilerinin dışında girişlerinin yasaklanması, 

65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatan-
daşlar 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, 

Sınırlama kapsamındaki vatandaşların dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında 
ilgi (a), (b) Genelgeler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve 
01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların geçici olarak sokağa çıkma sınırlama-
sı uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin 
yapılması,  
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Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilme-
mesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, ilgili birim/
kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, konunun kolluk ve  belediye zabıtası 
tarafından etkin şekilde denetlenmesi gerekmektedir. 

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, kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ka-

rarlaştırılmış olup alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuru-

luşlara 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 

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 

  


