
Karar No: 2020/25 

Karar Tarihi: 09/06/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Başkanlığında 
toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/03/2020 tarih ve 2020/05 nolu kararında 
alınmış olan market çalışma saatleri ile ilgili olarak; ilimizin hayvancılık bölgesinde olması, 
çobanların hayvan otlatması, arıcılık vb. çeşitli faaliyetlerin erken saatlerde başlamasından 
dolayı marketlerin açılış saatlerinin 07.30 olarak değiştirilmesine, 

Karar 2: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02/06/2020 tarih E.8680 sayılı 
‘’Konaklama Tesislerinde Uygulanacak ve Standartlar ve Tedbirler Hk.’’ Yazısında 
belirtilmiş olan tüm tedbirlere işletmelerin uyması ve bu konu ile ilgili olarak;  

 Faaliyete geçecek/geçmiş olan  otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon 
vb. her türlü konaklama tesislerinin Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı 
rehberler esas alınarak konaklama tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümlerine 
yönelik (misafir odaları, yemekhane/restoran, mutfaklar, yüzme havuzları, spor 
merkezleri, hamam, sauna, SPA merkezi, kaplıca vb.) temizlik/hijyen uygulamaları ve 
süreçleri, misafir/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil 
hallerde ulaşılacak-yönlendirilecek kişi-kurumları, hastalık belirtileri gösteren misafire 
personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere “Tesis İçi 
Salgın Tedbir Planı ” hazırlanmasına, 

  Koronavirüs (Covid19) ve hijyen uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afiş/panoları 
hazırlanacak, personel ve misafirlerin rahatlıkla görebileceği alanlara asılmasına, 

 Misafirlere, resepsiyonda Koronavirüs (Covid19) ile hijyen konusunda alınan 
önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı 
bilgilendirme yapılmasına, 

 Tesislerde çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulacaktır. 
Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz 
koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır (Maske 
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el 
temizliğine özen gösterilecektir.), 

 Tesislerde bulunan tüm alanlarda genel hijyen kurallarına uyulmasına, 

 
       Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Karar 3: İlimizde bulunan  lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay 
bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan 
temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç 
olmak üzere) vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse 
konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılmasına, 



Karar 4: 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının 
kaldırılması/esnetilmesi ile ilgili olarak; 

 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük 
çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına, 

 Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 
saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı 
çıkabileceklerine, 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 


