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SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 

maddesine istinaden Vali Dr.Zülkif DAĞLI başkanlığında 12/11/2020 tarihinde İlimizde 

Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere 

toplanmıştır. 

 

GÜNDEM: 

 

Koronavirus ( COVID-19 ) salgını ile ilgili alınacak ek tedbirlerin görüşülmesi. 

 

KARARLAR: 

 

COVID-19 salgını ile mücadelede, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetme, sosyal izolasyonun sağlanması, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım 

hızının kontrol altına alınması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirus ( COVID-19 ) Bilimsel 

Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirus ( COVID-19 ) salgınının yayılmasında son 

dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşanmakta olup özellikle Avrupa kıtasında yer alan ülkelerde 

salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olmakta ve bu ülkelerde yeni tedbirler uygulamaya 

koyulmaktadır. 

İlimizde de içinde 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 kurallar ve önlemler Samsun İl 

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmaktadır. 

Gelinen aşamada ilimizde vaka sayılarının yükselmesi, bu durumun salgınla mücadeleyi 

zaafa uğratmaması ve hastalığın yayılma hızını düşürmek, vatandaşlarımızı salgının istenmeyen 

etkilerinden korumak amacıyla Kurulumuz tarafından il genelinde uygulanmak üzere bir takım 

ek tedbirler alınma zorunluluğu doğmuştur. 
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Bu nedenlerden dolayı; 

 Kurulumuzun 18/06/2020 tarih ve 74 sayılı toplantısında alınan kararla meskenler 

hariç olmak üzere tüm alanlarda ( kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, 

piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna 

olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmiştir. İlgili alan ve bölgelerde maske 

kullanımın yaygınlaştırılması ve kontrol altına alınması adına; 

a- 12 Kasım 2020 tarihinden vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu / bulunabileceği 

özellikle trafiğe kapalı alanlar başta olmak üzere sokaklar, caddeler, meydanlarda  

(Ek-1) ayrıca toplu taşıma duraklarında ve semt pazarlarında sigara içilmesinin 

yasaklanmasına,  

b- Ek-1 de yer alan meydan ve caddelere ikaz ve bilgilendirme amacıyla uyarıcı levha, 

afiş vb.nin materyallerin Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenmesine, 

c- İl merkezi dışında kalan ilçelerimizde sigara içme yasağının uygulanacağı cadde ve 

sokakların İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenmesine, 

d- Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 68 sayılı kararında belirtilen; 

“2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sosyal 

mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilmelerine,”  

şeklindeki kararının “65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 

arasında maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla sokağa 

çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına” olarak 

değiştirilmesine, 

 Kurulumuzun 11/11/2020 tarih ve 125 sayılı toplantısında alınan; 

 “Mesai başlangıç ve bitiş saatlerindeki trafik ve toplu taşıma yoğunluklarını azaltmak 

amacıyla, kamu ve özel sektör çalışanlarının mesailerinin pandemi kapsamında 

aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uygulanmasına, 

 

    

 

 

 

 

Kamu Sektörü (Sağlık Kurum ve Kuruluşları* Dışında Kalanlar) 08.30-17.30 

*Sağlık Kurum ve Kuruluşları 08.00-16.00 

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi 

Kuruluşları** 

07.00-16.00 

**İşletme Yöneticilerince Mesai Düzenlemesi Mesai/Vardiya  
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maddesindeki tablonun; 

 

 

 

 

 

 

olarak değiştirilmesine, 

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına,  

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un 

ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Toplantıya katılan üyelerce oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Sektörü (Sağlık Kurum ve Kuruluşları* Dışında Kalanlar) 08.30-17.30 

*Kamu 2. ve 3. Sağlık Kuruluşları 

1. Basamak Sağlık Kuruluşları 

Özel Sağlık Kuruluşları çalışma saatleri kararı yönetimlerince 

verilecektir. 

08:00 -16:00 

08:00 -17:00 

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi 

Kuruluşları 

07.00 - …:…  
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EK -1  MERKEZ İLÇELERDE SİGARA YASAĞI OLAN CADDE, SOKAK VE 

MEYDANLAR 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO İLÇE CADDE SOKAK ADI

1 ATAKUM LOZAN CADDESİ

2 ATAKUM ANAFARTALAR CADDESİ

3 ATAKUM GAFFAR OKKAN CADDESİ

4 ATAKUM ALPASLAN BULVARI

5 ATAKUM

ADNAN MENDERES BULVARI

( Yeşilyurt AVM'den Çobanlı iskelesine kadar sahil 

tarafı yürüyüş yolu boyunca, iskele önündeki alan 

dahil )

6 CANİK GENÇLİK CADDESİ

7 CANİK CENGİZ TOPEL CADDESİ

8 CANİK KUZEY YILDIZI 100. YIL BULVARI

9 CANİK HASKÖY ÜSKÜP CADDESİ

10 İLKADIM CUMHURİYET MEYDANI

11 İLKADIM SAATHANE MEYDANI

12 İLKADIM GAZİ CADDESİ

13 İLKADIM İSTİKLAL CADDESİ

14 İLKADIM FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ

15 TEKKEKÖY ŞEYH ZEYNÜDDİN CADDESİ

16 TEKKEKÖY HACI ALİ EKİNCİ BULVARI


