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Il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhlra Kanununun 26. maddesine
istinaden.Sayın Vali Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında. 25/03/2020 tarihindesaat l0:00'da
Vatilik Binası Toplantı Salonunda @Yfu1@olarak toplanmış, gündemindeki konular
görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Çin'in Wuhan kentinde başlal,an Coronavirüs (Koı,,id-l9) salgıııı. birçok iilkede hızla yay. ılını
göstererek tünı Dün},a),t tehdit etnıele der aııı etnıekte. bu salgın Dünva Sağlık Örgi.itü
tarafindan paırdcıni olarak ııitcleırdiri l nıcktedir.

t}irçok ülkcdc oIduğu gibi iilkenrizdc dc iıısan hal,aıı açısıııdaı-ı soır dcıccc tehlikcli t,ılaı,ı 1cni
tip Koronaı,irtis (Kovid- l t)l salgını nedenir le tiiııı dün},ada caır ka1[-ıı r,c vaka saı ısı artnıava
dciam etnıektedir. Ko,ı,id-l9 saIgııııııda en temel risk unsuru virlisüıı bıılaşıcılığı n ı n

1,i.iksek/hızlı olnıası nedeııiı lc ı,atandaşlarınrızı n toplı.ı olarak lıululıduğu nıekinlar/aIaıılard ır.

İlin,ıizde: söz konusu salgının. ı,atandaşlarımı zın hal,atlarıııı tchdit cınesini cngclleınek için
hirçok un-ıııma açık 1,crleriır tiıaliletlerinin durdurulnıası başıa olnrak iizere gerekIi
teclbirleriıedilikle alınıııakıa r.e bu kapsaıııda tıl,ulnıası gerekeıı kurallaı, belirleı-ıerek
ı,atandaşları mıza du1 urtıl ınaktadır.

Yaşanan salgınııı biı,an önce eııgellcııır,ıesi için aşağıda bcliı,tilen iIavc tedbirlcriıı alını-ııası
gcıekIi görülmüştür. Bu kapsamda,

MADDE l-Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği kargo, ambar ve taşımacılık
firmalannın; kargo, mektup dağıtımı, eşya ve malzeme nakli ile kasiyer, kurye, tahsildar
olarak görev yapan çalışanlann, müşteriler ile temas ederken iş ve işlemlerini müakkak
surette koruyucu eldiven kullanarak ve maske takarak yapmalannın ilgili firma yetkililerince
sağlanmasına,

MADDE 2-Koronovirüs salgınına kaışı tedbirler kapsamında, ülkemizde at yarışları da dAhil
durdurulmuş olmasına rağmen, ganyan bayii olarak tabir edilen bazı mekAnların hdl6 açık
olduğu ve yurtdışındaki at yarışlan iizerinden bahis oynatıldığı görülmüş, buralarda
vatandaşlanmızın toplanmasına sebep olunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle; halk sağlığını
korumak, Kovid-l9 salgının yayılmasını önlemek için, ganyan bayileri ve ganyan bayilerinin
iddiaa bayileri ile beraber faaliyet yürüttükleri mekAnların, vatandaşlann bir arada topluca
bulunmasına sebep olacak bahis oyunlan oynatan ve oynanan benzeri tüm mekinların ikinci
bir talimata kadar faaliyetlerinin durdurulmasına,
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}tAl)l)li 3-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli ve 5823
sayılı yazıları doğrultusunda uygulanan tedbirler çerçevesinde, bazı hususlara ilişkin olarak,
herhangi bir kanşıklığa meydan verilmemesi açısından, ilave açıklama yapılmasına ihıiyaç
dululmuştur. Bu kapsamda;"Bakkallar", "büfeler" ve "akaryakıt istasyonlarının paıçası olup
akaryakıt satışının pos cihazıyla yapıldığı, yiyecek-içecek satışı olan ve lavabo ile wc
hizmetlerinin sunulduğu işletmelerin" faaliyetlerinin, 24.03.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı İl
Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Karannın l . maddesinde yer alan 09:00 - 2l :00 arasındaki
çalışma saatleri kısıtlamasından muaf tutulmasına.

MADDE 4- Alıııan btı kararlaıın uvgulannrasınıır. kolIuk biriınlı.,ri tarafıııilaıı titiztiklc takip
edi lerek sağlann-ıasına.

MADDE 5- Alınan btı karaı,ların. [Içe Kal nıakanılıklarınca i|çelerde uygulanınasının takihi
ile koordiıras1,onunuıı sağlaıımasıııa.

MADDlj 6- Çorum l}eledil,e l}aşkanlığının 2:1.0].2020 tarihIi r,e 8958 sal,ılı ,vazısı ile
ınülkilcıi Beledile Başkanlığına ait İlinıiz Mcrkcz L]ltıkır,ak Mahailesi jl0l ada l0 nolu
parselde bulı.ınan nıezarlık rasllndaki 1aş|t]nlaza ilişkin vasıf değişikliği vapı|abilınesi
anıacır,la. Bal,al lr4alıallesi 4620 uda _-i 8 parselde buluııan 5_-] _] 

j.28 mr 1üziilçüınlü a|anın
eşdcğcr vasıflı dcflıı aIanı olarak bclirlenn-ıesiııc karar verilmcsi talep cdilıniştir. Bclcdil,e
Başkanlığınca 1,apılan incelenıe neticesinde l}a1.,at J\4ahallcsi 4620 ada 38 ı-ıolrı parselde
bulunan alana deIin ı,apılabilnıesi açısıııdaıı l9.01.20l0 tarıhli 27 467 sal ılı Resıni Gazclede
1alınılanarak )ürlirliiğe gircır "Mezarlık Yeı,lerinin İnşaasıilc ('enıze Nakil re Delln İşleııleı,i
IJakkında Yöı-ıetnıe|ik hüküınlerine ı,ı1,,gun olduğu. belirtilen alanııı İliıniz Merkezl'lukavak
N4ahallcsi 3l0'l ada l0 nolu parscldc bulunan mczarlık ı,asilııdaki alana cşdcğer olduğu
görüldtiğünden. Bavat Mahallesi -{620 ada 3[l parselde hulunan alanın defin alanı olarak
belirIennresiııe.

MADDE 7-Bıı karaı,ın bilgi için Sağlık Bukanlığına rc lçişleri Bakuı,ılığıııa. gereği içiıı
Çorunı Bc|cdile Başkanlığıııa. İl Jandarıııa Konlutan l|gtüıa. İl Enınil,cı Müdiirlüğünc. ('orunı
İl Özel İdaresine. (iorunr İl ]'arını ve Ornıaıı Miidürlüğüne. İl Saglık Miidürlüğüne (tlalk
Sağlığı Hizınetleri Başkanlığı. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı. Kaınu Hastaıreleri Başkanlığı.
Destek Hiznıeıleri Başkanlığı). il Milli Eğiıinl Müdüılüğtine. iü Basın \c Halkla ilişkiIeI
Müdürlüği,ine. Tapu Müdürliiğiine. Kadastro Miidürliiğiiııe. İlçe Kal,makamlıklarıııa. İlçe ve
Bcldc Beledil,c Başkaırlı kları na. Çtırum 

-I'icarct ve Saııal,i Odasına. Çtırunı Esnaf vc
Sanatkdrlaı, Odaları Birligine. ('ortını Şofiirler ve Naklir eciler Odasına gönderilmesine o1,

hirliği ile karar verilnı iştir.


