
 

 

 Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 27.04.2020 tarihinde Saat 09.00’ de 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. - 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın   Aykut PEK-
MEZ başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları al-
mıştır. 

 
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal ha-

reketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar 
birçok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; İlimiz genelinde yeni tedbir kararları alınması ve uygulan-
ması ihtiyacı gerekmektedir. 

 
 1- Eskisaray Mh. 709 Sk. 13/5 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden Kaplan Aile-

sinde 25 Nisan 2020 tar ihinde 2 kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve ta-
burcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Eskisaray Mh. 709 Sk. 13/5 Merkez / Adıyaman adresin-
deki evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

 
2- Esentepe Mh. 3209 Sk. Toki B3 Blok. No: 2/C İç Kapı No: 4 Merkez / Adıyaman ad-

resinde ikamet eden Düzen Ailesinde 25 Nisan 2020 tarihinde 1 kişinin (Covid-19) hastalığı nede-
niyle tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Esentepe Mh. 3209 Sk. Toki 
B-3 Blok. No: 2-C İç Kapı No: 4 Merkez / Adıyaman adresindeki evinde karantina tedbirleri-
nin uygulanmasına, 

 
3- Sümerevler Mh. 17141 Sk.2C/4 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden Okhan 

Ailesinde 26 Nisan 2020 tar ihinde 2 ve üzer i kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi süre-
since ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Sümerevler Mh. 17141 Sk. 2C/4 Merkez / Adı-
yaman adresindeki evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

 
4- Yeni Sanayi Mh. 2819 Sk. 50/2 Merkez / Adıyaman adresinde ikamet eden Kılınç Ai-

lesinde 26 Nisan 2020 tar ihinde 2 kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi süresince ve ta-
burcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Yeni Sanayi Mh. 2819 Sk. 50/2 Merkez / Adıyaman adre-
sindeki evinde karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

 
5- Adıyaman Merkez İlçesi Börkenek Köyü 11 dış kapı numaralı adreste ikamet eden Esen 

Ailesinde, 25 Nisan 2020 tar ihinde 2 kişinin numuneler i pozitif (Covid-19) çıktığından, hasta-
lığı nedeniyle tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile mezkûr adresteki ev-
de karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

 
6- İlimiz genelinde ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışlar 

27.04.2020 günü saat 24.00’ den itibaren aşağıda belirtilen şart ve istisnalara uygun şekilde ikinci 
emre kadar kısıtlanmasına; 

a) Temel ihtiyaç (gıda temizlik malzemesi vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta 
olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojisti-
ği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; ma-
lın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu 
veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilçeler arası giriş/
çıkış yapanlar giriş/çıkış amaçlarını gösteren belgeler ile ilk çıkış 
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 ilçesine dönebileceklerdir. Bu şekilde ilçeler arası giriş/çıkış yapan ticari araç sürücüleri se-
yahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal 
mesafe kuralına uymak zorundadırlar. 

b) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin 
nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli oldukla-
rına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile ilçeler 
arası giriş/çıkış yapabilecektir. 

c) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin, ikamet ve işyer-
lerinin ilimizden/ilçelerimizden farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arasında giriş/
çıkışları, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz 
etmeleri şartı ile yapılabilecektir.  

d) Tarımsal faaliyetler kapsamında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlar (veteriner, ziraat 
mühendisi, zirai ilaç gübre tohum satışı yapılan bayi çalışanları, hayvan yemi satan bayiler vb. ) il-
gili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi kaydıyla; ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecek-
tir. 

e) Tarımsal üreticilerin ve arıcılık ile uğraşanların yol kontrollerinde üretici olduğunu beyan 
eden bilgilerinin (ÇKS, AKS, TBS, Türk-Vet Kayıt Belgesi ile Ziraat Odasından alınan Çiftçilik 
Belgesi, HBS bilgilerinin) kolluk kuvvetlerince paylaşılması durumunda, işletmesinin bulunduğu 
ve ikamet ettiği adres arasında (arazi lokasyonları ile sınırlı kalmak koşuluyla ) seyahat etmelerine 
izin verilecektir.  

f) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasın-
da görevli olanlar, 

g) Acil çağrı merkezleri çalışanları,  

h) PTT, kargo şirketleri çalışanları, 

i) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, 

j) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım 
merkezleri çalışanları, 

k) Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, 

ı) Teşhis tedavi ve randevu ile sağlık birimlerine gitme/ikametine gitme durumunda olanlar; 
hastalık durumuna ait belgeyi, cenazeye ait bilgiler ve görevli olduklarına dair belge veya kimlikle 
ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecektir. 

m) Teknik tamir, bakım, onarım hizmetlerinin kesintisiz verilebilmesi için; bu hizmetleri veren 
yetkili servis işyerlerinin çalışanlarına ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi kay-
dıyla seyahat etmelerine izin verilecektir. 

 
 Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki özellik ve önem arz eden giriş ve çıkışlar valilik/

Kaymakamlıklar tarafından düzenlenecek seyahat izin belgesi ile yapılabilmesinin sağlanmasına, 
 
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğin-

ce işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. mad-
desi kapsamında gerekli adli işleminin başlatılmasına, 

 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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                         BAŞKAN 
 

                 Aykut PEKMEZ 
                           Vali 
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Abdulkadir KANDEMİR Adil ALAN Sami IŞIK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdür 
V. 

İl Tarım ve Orman Müdürü 
  

İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
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Doç. Dr. Fatih DOĞAN 

  
Dr. Erdoğan ALTUNBAŞ 

  
Kemal TAŞ 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi 

  

Tabip Odası Temsilcisi 51.Bölge Adıyaman Ecz. 
Odası Başkanı 

  


