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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,  
b) İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı yazısı,  

 
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17.08.2020 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK 

başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır. 
 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin 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 birçok tedbir alınmıştır.  

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel 
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı 
belirlenmektedir. Bu kapsamda; 

A. İçişleri Bakanlığının ilgi (b) "65 Yaş ve Üzeri  Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" 
hakkındaki genelgelerine istinaden, İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları 
ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler 
sonucunda; 
 

1. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma 
araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, 

2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08:00-
14:00 saatleri arasında bulunmalarına, 08:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı 
ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına, 

3. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin ve damadın anne babası hariç) düğün, nişan, nikâh, 
sünnet vb. etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, 



 

4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ve kalabalık organizasyonlar ile cenaze ve 
sünnet merasimleri sonrası mevlit ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına, 

5. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş 
yerlerinde kalabalık olmayan 08:00-14:00 saatleri arasında bulunmalarına, 08:00-14:00 
saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine(AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine 
girişlerinin yasaklanmasına, 

6. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve 
temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, 
karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere 
bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının 
yasaklanmasına, 

7. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek 
kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına, 

B. İl merkezinde İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Dursun Acar Caddesi (Halkevi Caddesi), 
Kültür Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Otobüs terminali ve Çoruh Parkta tüm 
vatandaşlarımızca maske takılmasının zorunlu olmasına, 

C. Cenaze namazı ve defin esnasında; 
1. Mümkün olduğu kadar az sayıda kişinin katılması için kolluk güçleri tarafından gerekli 

tedbirlerin alınmasına, 
2. Cenazeye katılanların maske ile katılım sağlamalarına ve aralarından en az 1,5 metre mesafe 

olacak şekilde bulunmalarının sağlanması için müftülük ve belediye görevlilerince gerekli 
tedbirlerin alınmasına, 

D. Kapalı ve Açık Düğün Salonları ile diğer alanlarda yapılacak; 
1. Düğünlerin aynı gün içerisinde kalmak şartıyla 09:00 – 23:00 saatleri arasında en fazla 2 saat 

sürecek şekilde düzenlenmesine, 
2. Düğün, Nişan törenleri arasında en az 2 saat süre zaman bırakılmasına, 
3. Salonlarda yapılan düğünlerde, nişan törenlerinde personel dâhil kişi başına 4m² alan olacak 

şekilde davetli kabul edilmesine, 
4. Düğün, Nişan, Kına törenlerinde gelin ve damadın dışında oyun oynanmamasına,  
5. Takı merasiminde sosyal mesafenin korunmasına, her türlü takının (altın, bilezik, para vb.) bu 

iş için hazırlanan kutu içine konulmasına, hiçbir şekilde gelin ve damat üzerine takı 
takılmamasına, tokalaşma ve sarılmanın yapılmamasına, 

E. Kafe, lokanta ve toplu yerler (cadde, park vb.) ile kapalı veya açık düğün salonlarında yapılan düğün, 
nişan, kına, sünnet vb. etkinliklerde bulunan kişilere denetim ekipleri ve işletmeciler tarafından, Sağlık 
Bakanlığının uygulamaya koyduğu ''Hayat Eve Sığar'' uygulaması üzerinden, HES kodu 
sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada "riskli kişi" olarak belirlenen kişilerle ilgili idari 
ve adli işlem yapılmasına, 

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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Üye 
Demirhan ELÇİN 
Belediye Başkanı 

Üye 
Uzm. Dr. Sibel ŞAHİN 

İl Sağlık Müdür V. 

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. Ahmet BAKAN 
Halk Sağlığı Uzmanı 

Üye 
Nursal BÜLBÜL 

Serbest Eczacı 

Üye 
Dr. Vesile KIYIKCI 

25. Tugay Kom. Yrd. Tabibi 


