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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 

b) İçişleri Bakanlığının 04.11.2020 tarih ve E.18089 sayılı yazısı, 

 

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.11.2020 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.  

Ülkemizde de Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak 

hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya 

geçirilmektedir 

Bu çerçevede; 

1. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’a kadar hizmet vermelerine, 

a. Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, 

restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı 

olmaksızın), 

b. Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, 

c. Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, 

d. Nikah/Düğün salonları, 



 

e. Halı sahalar ve spor salonları, 

f. İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, 

g. Tiyatro, sinema ve konser salonları, 

h. Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler, 

2. Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin yapacakları stajların salgın boyunca yapılmamasına, 

Alınan bu kararların Artvin il 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 

Vali 

 

 

Üye 

Demirhan ELÇİN 

Belediye Başkanı 

Üye 

Opr. Dr. Gürol KÖROĞLU 

İl Sağlık Müdür V. 

Üye 

Fahri ACAR 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

Üye 

Dursun OKUR 

Tarım ve Orman İl Müdürü 

Üye 

Katip ÇİÇEK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. 

Üye 

Uz. Dr. S. Salih MEHMETOĞLU 

Artvin Devlet Hastanesi Yönetici 

 

 

Üye 

Uzm Dr. Ahmet BARAN 

Halk Sağlığı Uzmanı 

Üye 

Nursal BÜLBÜL 

Serbest Eczacı 

Üye 

Dr. Vesile KIYIKCI 

25. Tugay Kom. Yrd. Tabibi 


