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COVİD-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınan 

Önlemler 

04.04.2020 

T.C. 

BURDUR VALİLİĞİ 

HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

  

  

  

Karar Tarihi                : 03.04.2020 

Karar No                    :26 

Kararın Konuları        :COVID-19 (Yeni Koronavirus) hastalığının yayılmasına 
karşı alınması gereken önlemler. 

  

İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine 
göre,03.04.2020 Cumagünü saat 23:00’da Vali Hasan ŞILDAK başkanlığında 
toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan 
insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, 
toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve 
insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati 
derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve 
tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum 
sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. 

  

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulunun 

önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. 

  

Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında 
bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

  

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi 
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi kapsamında aşağıdaki 
ek tedbirlerin alınması gerekmektedir; 

  



İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 2 sayılı tavsiye 
kararı göz önüne alınarak; 

  

1- 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan bütün vatandaşlarımızın 
03.04.2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren sokağa çıkmalarının geçici olarak 
yasaklanmasına, 

  

2-  Ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle; 

•          İl merkezinden ilçelere, beldelere ve köylere, 

•          İlçeler, beldeler ve köylerden il merkezine, 

•          İlçelerden beldelere ve köylere, 

•          Belde ve köylerden ilçe merkezlerine, 

•          Beldelerden köylere ve köylerden beldelere, 

  

Gerçekleştirilen her türlü toplu taşıma faaliyetlerinin (personel ve işçi servisleri 
hariç) 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına, 

  

3- İlimizde bulunan bütün pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş 
yerlerine vatandaşlarımızın maske ile girmelerine, 

Pazar yerleri için belediyeler, marketler ve toplu olarak çalışılan iş yerleri için 
yetkililerin maskesiz olarak girilmesini önlemesine, 

Bu yerlerde çalışanlar ile pazar yerlerindeki satıcıların da maske takmalarının 
zorunlu olmasına, 

Maske kullanımının zorunlu tutulduğu bu yerlerin uygun noktalarında tıbbi atık 
kutusu bulundurulmasına, 

  

4- Ekmek ve pasta fırınları, pastaneler, lokanta ve restoranlarda çalışanların 
maske ve eldiven takmasının zorunlu olmasına, 

  

5- Her tür seyahat aracı ile il dışından gelen kişilere ilin giriş noktalarında 
taahhütname imzalatılması, bu çerçevede ikametlerinde 14 gün süreyle gözlem 
altında bulundurulması, bu süre içinde ilgili kişilerin sağlık ve kolluk birimleri 
vasıtasıyla denetiminin yapılması uygulamasına devam edilmesine, ayrıca zorunlu bir 
sebebi olmadan il dışından gelenlerin kolluk birimleri tarafından yol kontrol 
noktalarında uyarılmasına, 

  

6- İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan personelden 
ikameti il dışında olup komşu illere bu sebeple gidiş-geliş yapanların öncelikle şartları 
uygun olanların idari izinli sayılması, bunun mümkün olmaması halinde ise 
kurumlarınca İlimizde konaklama imkânlarının sağlanarak personelin iller arası gidiş-
gelişinin 30.04.2020 tarihine kadar önlenmesine, 

  

7- 27.03.2020 tarihli ve 20 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulunun vatandaşlarımızın 
mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, göl kenarlarında; piknik yapmak, balık 



tutmak, spor, yürüyüş ve vb. etkinlikler yapmalarının yasaklanmasına ilişkin kararının 
etkili olarak uygulanmasının devamına, 

  

8- 28.03.2020 tarihli ve 21 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulunun yol, meydan, park ve 
vb. kamuya açık bütün alanlarda acil gıda, sağlık, ilaç gibi zorunlu ihtiyaçların temini 
dışında toplu olarak bulunulması, oturulması, dolaşılması ile ikiden fazla kişinin 
birlikte aynı ortamda yakın mesafe içinde bulunmalarının kısıtlanmasına ilişkin 
kararın etkili olarak uygulanmasının devamına, bu şekilde sosyal mesafeyi 
korumadan yürüyen ve bir arada bulunanların uyarılmasına, 

  

9- 31.03.2020 tarihli ve 23 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulunun bakkalların iç 
mekânlarında ve dış çevresinde kalabalık grup halinde bulunulması, buralarda 
beklenilmesi ve oturulmasının yasaklanmasına ilişkin kararının büfeleri de 
kapsayacak şekilde etkili olarak uygulanmasının devamına, 

  

10- 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani 
Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile 01.12.2004 tarihli ve 25730 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 
kapsamında; İl genelinde yerel idarelerce tüketime sunulan içme-kullanma sularına 
yönelik numune alımı çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi, içme-kullanma sularında 
klorlamanın etkin ve verimli olarak yapılmasının sağlanması, uç noktada yapılacak 
ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L düzeylerinde olmasına dikkat 
edilmesi ve dezenfeksiyonun yetersiz olduğu yerleşim yerlerine dair ilgili idarelere 
gerekli uyarıların yapılmasına, 

  

11- Yukarıda belirtilen tedbirlere aykırı davrananlar hakkında Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, 
aykırılığın durumuna göre anılan kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına, 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

  

  

  

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Hasan ŞILDAK 
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