ZONGULDAK İL PANDEMİ KOORDİNASYON KURUL KARARI
İlimiz Valisi Sayın Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulumuz 28.03.2020
Cumartesi günü toplanarak Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bulaş ve salgının önlenmesi amacıyla
aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır.
1- Umuma açık yerlerin (Camiler, AVM’ler, toplu taşıma araçları, duraklar, kamu binaları vb.)
İlimiz Belediye Başkanlığınca belirli aralıklarla uygun dezenfektanlar kullanılarak dezenfekte
edilecektir.
2- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendi kurumlarında kişisel hijyenin sağlanarak bulaşın
önlenmesi amacıyla uygun yerlere, yeterli sayıda el dezenfektanları düzeneklerinin temin
edilerek kullanılmasını sağlayacaktır.
3- Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacak, sefer aralarında temizlik ve
dezenfeksiyon için yeterli süre bırakılarak dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
4- Vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel
temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını arttırarak vatandaşlarımız açısından riskli
olabilecek Berber, Güzellik Salonu/Merkezi, Kuaför vb. işyerlerinin 21.03.2020 Cumartesi
günü Saat 18.00 itibariyle faaliyetlerinin geçici süre ile durdurulmuş olup, konunun takibi
herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde kolluk birimleri tarafından yapılacaktır.
5- İlimizde koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlarımız tarafından
düzenlenebilecek asker uğurlama törenlerine izin verilmeyecek olup konunun takibi İlimiz
kolluk birimlerince yapılacaktır.
6- 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH,
kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık
sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart 2020 Saat 24.00’den sonra
ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları
ile seyahat etmeleri sınırlandırılmış olup sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
• 65 yaş üstü ve kronik hastalıklı kişilerin ev ve bahçesi dışında başka yere çıkması
yasaklanmıştır. Ancak kronik böbrek yetmezliği bulunan ve diyaliz ihtiyacı olan
vatandaşlarımızın diyaliz günlerinde, diyaliz merkezlerine ait nakil araçlarıyla diyaliz
merkezlerine gitmeleri bu karar kapsamı dışındadır.
• 65 yaş üstü ve kronik hastalıklı kişilerin hane halkı dışında zorunlu haller hariç hiç
kimseyle teması olmayacaktır.
7- İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması
süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından
yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum,
kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. Valilik ve
kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu/sivil tüm
görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili
mahalle muhtarlarına paylaşılacaktır.
8- İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 22.03.2020 tarihinde almış olduğu karar ile Lokanta,
restoran, pastane vb. işyerleri 21.03.2020 Cumartesi günü Saat 24.00 itibariyle sadece paket
servis, gel-al vb. şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek olup, tüm
lokanta restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin oturma alanları kaldırılarak bu alanlara müşteri
kabul edilmeyecek ve yapılacak çalışmaların/tedbirlerin takibi kolluk birimleri ve Belediye
Başkanlığınca yapılacaktır.
9- Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve mesire
alanlarında mangal yapılması yasaklanmış olup, İlimiz genelinde Tüm milli parklarda,
ormanlarda, park ve bahçelerde ve bu amaçla kullanılan tüm mesire yerlerinde Koronavirüsün
yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal ve yeme-içme
etkinliklerinin yapılmamasının sağlanması için yapılacak çalışmaların/tedbirlerin İlimizde

ilgili kolluk birimleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili Belediye Başkanlıklarınca takip
edilecektir.
10- Vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetleri; düğün,
kına, nişan merasimleri ile konferans, seminer vb. toplantılar geçici süre ile durdurulacaktır.
Gerekli duyurular belediye anons sisteminden yapılacak olup konunun takibi herhangi bir
aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde kolluk birimleri tarafından yapılacaktır.
11- İl/İlçelerimizdeki tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market
içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar,
idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerinin hizmetine
sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olacaktır. Tüm
marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını
market girişlerine asarak ilan edecekler, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için
gerekli tedbirleri alacaklardır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri
çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için
bekleyen müşterilerin en az 1 metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar,
market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak, İl ve İlçe belediyeleri ile iş
birliği yapılarak konunun planlanıp; takibi tüm kolluk birimlerimiz tarafından yapılacaktır.
12- İl/İlçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası
yolcu otobüsleri dahil), personel ve işçi servisleri ile diyaliz merkezlerine ait nakil araçlarının
araç ruhsatında belirlenen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek,
araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde
olacak, İl ve İlçe belediyeler ile iş birliği yaparak konunun trafik zabıtasınca etkin denetimi ve
koordinesinin ivedilikle planlanıp; takibi tüm kolluk birimlerimiz tarafından yapılacaktır.
13- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca
büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel
meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmiştir.
Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının
çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına
gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilecektir.
14- İlimiz merkez ve merkez ilçede faaliyetlerine devam eden 30 ve üzeri çalışanı bulunan özel
kurum ve kuruluşların İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca
oluşturulacak ekiplerce ziyaret edilerek salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler yerinde
incelenecek, bu ekibe Türkiye İş Yeri Hekimleri Derneği Başkanı Halk Sağlığı Bilim Uzmanı
İşyeri Hekimi Dr. Atınç KAYINOVA ve ilgili kolluk birimleri eşlik edecektir.
15- İl merkezinde çeşitli cadde ve sokaklarda bulunan bahis ve ganyan bayilerinin de Koronavirüs
bulaş riskine karşı işletme sahipleri tarafından bayi içinin uygun dezenfektanlar kullanılarak
hijyen şartlarının sağlanacak ve sık sık havalandırılacak, el hijyeninin sağlanması için uygun
alanlara el dezenfektan düzenekleri sağlanacak, bayi içerisinde ve dışarısında sosyal mesafe
kuralına uyulması hususu gözetilecektir.
16- Alınan tedbirlere ek olarak il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması
gereken kurallara ilişkin olarak;
• Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel
gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri
olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecektir.
Ayrıca kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere
sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç
maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihi 17:00
itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmuştur.
• Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve
Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluğun oluşturacağı temaslar

nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik
maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak
alternatifler üretilerek tedbirler alınacaktır.
• Pazar yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak
şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecektir.
• Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas
ettirilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek
poşetlenecek/satışı yapılacak ve pazar/satış yerlerinde bu önlemler görevlendirilecek
zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecektir.
• Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu
önlemleri alması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları
tarafından denetlenerek gerekli işlemler yapılacaktır.
• Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda
gerekli tedbirler alınacaktır.
• Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet gösterecek ve durum pazar
esnafına tebliğ edilecektir.
• Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el
dezenfektanı konusunda destek verecektir.
17- Vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor,
yürüyüş vb. faaliyetler nedeniyle çok yakın mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun
hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde
kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği
değerlendirildiğinden; park, bahçe, sahil ve mesire alanlarında spor ve yürüyüş vb. faaliyetler
yasaklanmış olup; tüm bu hususlar birlikte değerlendirilerek, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, 27.03.2020 Cuma gününü 28.03.2020 Cumartesi gününe
bağlayan gece yarısı saat 00.00’dan başlamak üzere, virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar
İlimiz genelinde vatandaşlarımızın orman alanları, sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde,
piknik alanlarında piknik yapmaları, balık tutmaları, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri
yasaklanmıştır.
Yukarıda belirtilen hususların uygulaması, takip ve denetimi genel kolluk ve belediye zabıta
teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılacak,
belediye merkezi anons sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli
olarak yapılacak yayınlarla vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve
evde kalmaları için uyarılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu
olmadıkları halde sosyal hareketlilik içinde olan vatandaşlar evlerinde kalmaları konusunda
uyarılacaktır.
18- Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 27.03.2020 günü Cuma akşamı
tedbirlerle ilgili olarak yaptığı açıklamalar doğrultusunda, şehirlerarası seyahatler Valilikten
izin alınması kaydıyla yapılabilecektir.
19- Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerden olmak üzere diğer şehirlerden ve
yurtdışından İlimize ikamet veya başka bir amaçla gelen vatandaşlarımızın Corona Virüsü ile
temas şüphesi olduğundan; bu kişiler İlimizde ikamet ettikleri geçici ve kalıcı
ikametgâhlarında en az 14(on dört) gün süre ile dışarı çıkamayacak ve kendileri ile birlikte
gelen yakınları da kesinlikle dışarıya çıkarılmayacaktır.
Cenaze, acil durum ve hastalık gibi diğer zorunlu hallerde ise yine 112 çağrı merkezinden
alacakları izin, talimat ve yardımlar doğrultusunda hareket etmeleri aksi halde Türk Ceza
Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince haklarında yasal işlem yapılacağı
hususunda bilgilendirilmeleri; emniyet müdürlüğü mobil ekipleri ve belediye anons
sistemleriyle, kırsalda jandarma ve muhtarlıklarca halkımıza duyurulması sağlanacaktır.

20- Bulaş ve salgının önlenmesi konusunda alınan tedbirlere ilave olarak vatandaşlarımızın temel
ihtiyaçlarını sağlamak üzere gitmiş oldukları market, süpermarket vb. yerler ile pazar
yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır. İzolasyonun sağlanması amacıyla
beraberinde kesinlikle çocuklarını götürmemeleri hususunun yine emniyet müdürlüğü mobil
ekipleri ve belediye anons sistemleriyle, kırsalda jandarma ve muhtarlıklarca halkımıza
duyurulması sağlanacaktır.
21- İlimiz Merkezinde çeşitli cadde ve sokaklarda konuşlandırılmış bulunan taksi duraklarında da
sosyal mesafe kuralına uyulacaktır. İzolasyonun sağlanabilmesi için duraklarda en fazla 3 adet
taksi bulundurulacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılacak, konunun takibi İl Emniyet
Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yapılacaktır.
Alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 28.03.2020

