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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,  

b) İçişleri Bakanlığının 08.09.2020 tarih ve E.14533 sayılı yazısı,  

 

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.09.2020 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.  
 

Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet 

edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; 
 

1. İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, 
park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza 
istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesine, 

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan 
otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu 
ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, 

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme - içme ya da eğlence yerlerinde 09.09.2020 tarihi saat 24.00’ten 
sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dâhil) hiçbir şartta izin 
verilmemesine, 

4. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, 
restoran vb. yeme içme ve eğlence mekânlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla 
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili 



 

Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin 
süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin 
Vali/Kaymakamlar tarafından alınmasına, 

5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere 
(işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Vali/Kaymakamlarca gerekli 
hassasiyet gösterilmesine, 

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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