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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 11.11.2020 tarihinde Saat 09:15 de Tokat Valisi Dr. Ozan 

BALCI Başkanlığında, “Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında İlimizin Genel Durumunu” 
görüşmek üzere Kurul Üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır.  

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu 
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığının genelgeleri 
kapsamında ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları ile bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış 
ve uygulamaya geçirilmiştir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimiz genelinde de son zamanlarda 
vaka artışları görülmektedir. İlimiz genelinde vaka artışlarının önüne geçilmek veya en aza 
indirgemek için birtakım tedbirler alınması gerekmiştir. 

Bu kapsamda;  
1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 04.09.2020 tarihli ve 75 no’lu kararında 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızın günün 10:00-18:00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklanmıştı, salgınla 
mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, ilimiz genelinde 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızın günün 10:00-16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve 
maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,  

10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızdan,  

1.1 Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin 
sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, 
seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak 
üzere kamu görevlileri, 
 
1.2 İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan 
durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki 
belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının 
muaf tutulmasına,   

2. 04.11.2020/96 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı kapsamında belirtilen iş yerleri için 
getirilen en geç 22:00 da kapanma zorunluluğundan; 
 

2.1 Yerleşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla karayolları kenarlarında bulunan ve 
seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde bulunan 
işyerlerinin, 

 
2.2 Sadece yolculara ve havaalanı çalışanlarına servis sağlayacak şekilde havaalanlarında 
bulunan işyerlerinin, 
 
2.3 Sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik olmak üzere otel, motel, pansiyon ve                                                          
benzeri konaklama tesislerinin muaf tutulmasına; 
 

3. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere, uygulamanın 
yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere 
uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 
verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,  
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konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 
 
   4. Alınan kararın Gereği için Tüm İlçe Kaymakamlıklarına İlgili Kamu Kurum Kuruluşlarına ve 
meslek odalarına tebliğine, bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul 
Üyelerine gönderilmesine. 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 

B A Ş K A N 
Dr. Ozan BALCI 

V A L İ 
(İmza) 
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Av. Eyüp EROĞLU 

Belediye Başkanı 
(İmza) 

 

ÜYE 
Op. Dr. Hacı Ahmet SÜMBÜL 

İl Sağlık Müdürü 
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Murat KÜÇÜKALİ 

İl Milli Eğitim Müdürü 
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İl Tarım ve Orm. Müd.  
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Uzm. Dr. Fatih DEMİR 
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Dr. Ahmet Bahadır UÇAR 
Merkez İlçe T.S.M. Başk. 
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Dr. Ramazan TOKER 
Serbest Tabip 
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Ecz. Hakan YILMAZER 
Serbest Eczacı 
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