
ELAZIĞ İL PANDEMİ KURUL KARARLARI  

  

KARAR TARİHİ: 09/09/2020  

KARAR NO: 4  

  

Elazığ İl Pandemi Kurulu, Koronavirüs  (Covid-19) salgını hakkında 

alınacak tedbirler kapsamında 09.09.2020 Çarşamba günü Elazığ Valisi Sayın 

Erkaya YIRIK başkanlığında toplanmıştır.  

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım 

hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok 

tedbir kararı alarak uygulamaya geçilmiştir.  

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs 

salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet 

edilmesi hayati önem taşımaktadır. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon 

ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı; ayrıca alınacak tedbirlerin de bu 

önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde 

yürütülecek faaliyetlerde “rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık” ilkeleri önem 

kazanmıştır.  

Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel 

prensipleri olan “temizlik, maske ve fiziki mesafe” kuralları ile ilgili 30.07.2020 

tarih ve 12682 sayılı ek tedbirler, 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Covid-19 ek 

tedbirler ve 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı Covid-19 ek tedbirler konulu İçişleri  

Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda;  

  

Bulaş sürecinin hızla arttığı bugünlerde;  

  

1- İlimizde minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir 

seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından 

fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu taşıma 

araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesi,  

  



2- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerlerde (AVM’ler, 

pazar yerleri, kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekânlarında) Sağlık  

Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının 

ilgili genelgelerinde belirtilen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 

alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin 

süreklilik taşıyacak şekilde etkinliği artırılarak gerekli tedbirlerin 

aksatılmadan devam edilmesi,  

   

3- Restoran, kafe, otel gibi tüm yeme-içme ve eğlence yerlerinde saat  

24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmemesi (canlı müzik, 

kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dâhil),   

  

4- Meskenler hariç olmak üzere; tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, 

sokak, park, bahçe, piknik alanı, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar 

vb.) vatandaşların maske takma zorunluluğunun takip edilmesi,  

  

  

5- İlimizde yapılacak düğünlerin sadece nikâh merasimi şeklinde yapılmasına; 

nikâh merasimi şeklinde düğün ve nikâh yapılacak düğün salonlarında masa 

düzeninin kaldırılmasına, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe 

koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde 

oluşturulması,  

• Nikâh merasimi şeklinde yapılacak tüm düğün ve nikâhların en 
fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanması ve en az 
bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) düğün esnasında 

görevlendirilerek, denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, • 
Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. 
etkinliklere müsaade edilmemesi,  

• Düğünlerde halay çekilmesi, oyun oynanması/dans edilmesi ve 
toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü 
yiyecekiçecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına 
müsaade edilmemesi,  

  

6- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ( 1. derece yakını hariç olmak üzere) 

düğün merasimlerine katılmalarının kısıtlanması,  

  



7- İlimizdeki taziyelerin  (taziye evi, kapalı alan, sandalye koyarak açık alanda 

taziyeleşme dâhil) her ne surette olursa olsun yasaklanmasına ve taziyelerin 

telefon yoluyla yapılmasının sağlanması,  

  

8- Yurt dışı/il dışından gelen misafirlerin toplu organizasyon yapmalarına 

engel olunması,  

  

9- Eğlence yerleri, pazar yerleri, çay ocakları, AVM’ler ve toplu taşıma 

araçlarında temizlik, maske ve hijyen konularında denetimlerin artırılması, 

 

     10- İzole olması gereken Covid-19 pozitif hastalarının dışarı çıkmalarına engel 

olunması için mahalle muhtarları ile gerekli koordinenin sağlanmasına ve 

izolasyona aykırı davranan vatandaşların idari para cezasıyla ve Türk Ceza 

Kanunu’nun 195’inci maddesine göre cezalandırılması, Covid-19 testi pozitif 

olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın 

Valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerinin tamamlanmasının 

sağlanmasına ve yapılan tüm masrafların vatandaşın kendisinden tahsil 

edilmesi,  

  

11- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 16.00-19.00 saatleri arasında toplu 

taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması,  

  

12- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın pazar yerlerine sadece saat 10.00’a 

kadar izin verilmesi,   

  

13- Çay bahçesi, park yerleri gibi açık alanların denetimlerinin 

artırılması,  

  

14- İlgili Genelgeler kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan 

gazino, pavyon ,meyhane ,bar, birahane ,taverna ,disko ve benzeri yerlerin 

faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın devamına,  

  

  

15- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince maske 

takmayanlara uygulanacak idari para cezasının ülke genelinde uygulama 

birliği olması açısından 900 TL olarak uygulanması,  



  

16- Covid-19 küresel salgını hakkında vatandaşlarımızda farkındalık 

oluşturmak amacıyla ilgili birimlerce kamu spotu şeklinde çalışmaların 

yapılması,  

    

17- Covid-19 salgınına yakalanan -kendisi ve ailesinde temaslı olanlar 

dâhil- herhangi bir geliri olmayan; ailesinin ve kendisinin geçimini 

gündelik işlerle sağlayan vatandaşlarımızdan maddi durumu iyi olmayan 

kişilerin tüm ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu tarafından tespit edilerek bu 

ihtiyaçlarının sosyal devlet ilkesi gereği Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfınca giderilmesi,       

  

Kaymakamlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada 

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına; tedbirlere uymayanlara ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, belirtilen kural ve 

kaidelere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun  

195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması tedbirlerine;  

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  

    

  

  


