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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,  
b) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 07 numaralı kararı, 
c) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 09 numaralı kararı,  
d) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 12 numaralı kararı,  
e) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 13 numaralı kararı,  
f) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28.03.2020 tarih ve 14 numaralı kararı,  
g) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 20.05.2020 tarih ve 28 numaralı kararı,  
h) İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve E.8556 sayılı yazısı,  
i) İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve E.8558 sayılı yazısı,  

 
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 31.05.2020 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK 

başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır. 
 
Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede 

görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can 
kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi 
olarak ilan edilmiştir. 

 
Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı 

korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim 
Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 
Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge  kapsamında ilimizde hazırlanan 
Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını 
önlemek amacıyla bir çok tedbir alınmıştır.  

 
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaş hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi 

yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabineleri Toplantısında Bilim 
Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılabileceği 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. 

 
1. İlgi (f) İl Hıfzıssıha Kurulu kararının yürürlükten kaldırılması ve şehirlerarası toplu ulaşım 

araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 
üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına, 



 

2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ilgi (g) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının 8’inci maddesinde 
düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca 
dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine, 

3. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimiz ile ilgili olarak; 

a. Yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk 
yapabilmesine, 

b. Faal sporcu lisansına sahip çocuk ve gençlerimizin antrenman yapabilmeleri  için sporcu 
lisanslarını göstermesi kaydıyla, izin belgesi aranmaksızın antrenman faaliyetleri ile 
sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

4. İlgi (b) ve (c) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, 
kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin faaliyetlerinin geçici süre ile 
durdurulması/kısıtlanması hükümlerinin iptal edilerek, lokanta, restoran, kafe, pastane, 
kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin aşağıda belirtilen kurallara uymak 
şartıyla faaliyet yürütebilmelerine; 

a. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın 
Yönetimi Ve Çalışma Rehberi’nde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-
calisma-rehberi.html)” belirtilen işletme/faaliyet kuralları ve sosyal mesafe şartlarına 
uyulmasına, 

b. 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00'a kadar hizmet vermeye 
başlamalarına, 

c. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmelerin saat 
sınırlamasına tabi olmamasına, 

ç. Söz konusu işletmelerin saat 22:00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle 
müşteri almamak kaydı ile çalışabilmelerine, 

d. Bu işyerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına 
geçici bir süreliğine izin verilmemesine, 

e. Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. 
amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmamasına, Sadece müşterilerin 
dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilmesine, 

5. İlgi (b) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna,  SPA merkezleri 
vb. işletmelerin faaliyetlerinin geçici süre ile durdurulması kısıtlanması hükmünün iptal edilerek 
yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna,  SPA merkezleri vb. işletmelerin aşağıda belirtilen 
kurallara uymak şartıyla faaliyet yürütebilmelerine; 

 
a. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi Ve 

Çalışma Rehberi’nde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-
rehberi.html)” belirtilen işletme/faaliyet kuralları ve sosyal mesafe şartlarına uyulmasına, 

b. 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00'a kadar; spor 
merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına, 

c. İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç 
olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, 
müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate 
vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen 
kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesine, 

6. İlgi (e) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, 
piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, 
balık tutma vb. faaliyetlerin yasaklanması hükmünün iptal edilerek halka açık alan olan 



 

park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında 
(plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere aşağıda belirtilen kurallara 
uymak şartıyla faaliyetlerin yürütülebilmesine; 

a. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi Ve 
Çalışma Rehberi’nde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-
rehberi.html)” belirtilen işletme/faaliyet kuralları ve sosyal mesafe şartlarına uyulmasına, 

b. Yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere 1 Haziran 2020 
Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, 

7. İlgi (d) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta 
olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç 
maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması 
hükmünün iptal edilerek, kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere 
sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin 
satışının yapıldığı tüm pazarlarda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 
Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi’nde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-
calisma-rehberi.html)” belirtilen işletme/faaliyet kuralları ve sosyal mesafe şartlarına uyularak 1 
Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına, 

8. İlgi (a) ve (b) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile faaliyetleri geçici süre durdurulan internet 
kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko 
ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın geçici bir süreliğine devam etmesine, 

9. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara ilişkin şikayet ve gerekli hallerde idarenin denetim 
yetkisi saklı kalmak kaydıyla Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve 
restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetiminin Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğünce yerine getirilmesine, 

Alınan bu kararların Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar 
hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi 
gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 
Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, 
uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere 
Kaymakamlıklara iletilmesine. 

 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 

Başkan 
Yılmaz DORUK 
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Üye 
Demirhan ELÇİN 
Belediye Başkanı 

Üye 
Opr. Dr. İrfan AKALIN 

İl Sağlık Müdürü 

Üye 
Fahri ACAR 

İl Milli Eğitim Müdürü 
 
 



 

 

Üye 
Dursun OKUR 

Tarım ve Orman İl Müdürü 

Üye 
Murat CAVUNT 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

Üye 
Uz. Dr. S. Salih MEHMETOĞLU 
Artvin Devlet Hastanesi Yönetici 

 
 

Üye 
Dr. Emine DİCLE 

Merkez TSM Sorm. Tabip. 

Üye 
Nursal BÜLBÜL 

Serbest Eczacı 

Üye 
Dr. Vesile KIYIKCI 

25. Tugay Kom. Yrd. Tabibi 


