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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,  
b) Cumhurbaşkanlığı’nın 2020/8 sayılı Genelgesi, 
c) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 23.03.2020 tarih ve 10 numaralı kararı, 
d) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 13 numaralı kararı,  
e) İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarihli ve E.8567 sayılı yazısı,  

 
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.06.2020 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 (b) Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan 

COVİD-19 SALGIN YÖNETİMİ ve ÇALIŞMA REHBERİ’nde belirtildiği üzere İlimizdeki tüm 
kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, işyeri vb. kapalı alanda faaliyet gösteren 
tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/vatandaşların zorunlu olarak maske 
kullanmasına, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına, 



 

2. Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığı tanı ve tedavi rehberinde belirtildiği üzere kliniği ve ev ortamı 
uygun şartları taşıyan hastaların evlerinde tedavi ve takiplerinin yapılmasına, uygun olmayan 
hastalarımızın ise Pandemi hastanesinde tedavilerinin devam ettirilmesine, Pandemi hastanesi 
kapasitesinin aşılması durumunda İl Pandemi Planı çerçevesinde zikredilen diğer yataklı tesislerin 
kullanılabilmesine, 

3. İlgi (c) İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 2’nci maddesi “Tüm marketlerin 09:00 – 21:00 saatleri 
arasında hizmet vermelerine” hükmünün iptal edilmesine, 

4. İlgi (c) İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 3’üncü maddesi “İl ve ilçelerimizdeki tüm şehir içi ve 
şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dâhil) araç ruhsatında 
belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmelerine ve araç içindeki 
yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına” 
hükmünün yürürlükten kaldırılmasına, Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınmasına, ayakta 
yolcu alınmamasına, karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğunun kullanılmasına, yüz yüze 
gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmasına, farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda 
oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmasına,  

5. Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
tarafından yayınlanan COVİD-19 SALGIN YÖNETİMİ ve ÇALIŞMA REHBERİ 
(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html) doğrultusunda 
gerçekleştirilmesine, 

6. İlgi (d) İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 4’üncü maddesi “İlimiz genelindeki tüm kamu kurum 

çalışanlarının (işçiler ve TYÇP dâhil) il dışına çıkışlarının geçici olarak durdurulmasına, görevi nedeniyle 
il dışına çıkması gereken çalışanlara; İlde kurum amirlerinin uygun görüşü ve sorumlu Vali Yardımcısının 
onayı, ilçede Kaymakam onayı ile izin verilmesine, görevin aciliyet gerektirdiği durumlarda İl Sağlık 
Müdürlüğü çalışanlarının izin onaylarının İl Sağlık Müdürü tarafından verilmesine” hükmünün iptal 
edilmesine, 

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. 
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