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KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.05.2020 Perşembe günü saat 10.00'da Vali Yardımcısı 

Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski 

olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla 

çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını 

engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun 

mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi 

gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu 

düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle; 

İl Hıfzıssıhha Meclisinin 12.05.2020 tarihli 38 No.lu kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının 

olduğu 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıda yer verilen kişi/kurumların da 2- Açık olacak işyerleri, 

işletme ve kurumlar ile 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler kapsamına dahil edilmesi kararı alınmıştır. 

1- Kararın, 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne, “ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 

Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı 

başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık 

bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde il/ilçe 

nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere anılan sınava girecek 

öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava 

başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecektir.” hükmü eklenmiştir. 

2- Kararın, 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne, “16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde 

serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile 

beraber çalışanlar” hükmü eklenmiştir. 

3- Kararın, 2- Açık Olacak İşyerleri, İşletme ve Kurumlar bölümüne, “18.05.2020 Pazartesi günü 

ve 19.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri de açık olacaktır.” hükmü eklenmiştir. 

4- Kararın, 2- Açık Olacak İşyerleri, İşletme ve Kurumlar bölümüne, “17.05.2020 Pazar günü, saat 

18.00’dan itibaren market, manav, bakkal ve sebze- meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin 

nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar.” hükmü 

eklenmiştir. 

Yukarıda 4 maddede belirlenen hususlar İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına bağlanmıştır.  


