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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Başkanlığında 

toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: COVID-19 hastalığı ile mücadelede soysal izolasyonun sağlanması amacıyla 

yaşamın olağan koşullarının değişmesi sonucunda başta hayvan barınakları olmak üzere artık 

yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları 

ile koordinasyon sağlanarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için başta hayvan barınakları 

olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara 

düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte 

edilmesine, 

Karar 2: İlimizde bulunan pazar yerleri ile ilgili olarak; 

 Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel 

gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak vb.. zaruri 

olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesine,  

 Sosyete pazarı olarak adlandırılan sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, 

çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların 

faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına, 

 Temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut pazarlardaki 

yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni Pazar/satış yerleri 

belirlenebilmesine, 

 Mevcut Pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb.), 

yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğü geçici süreliğine zaruri olmayan 

ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı Pazar yerlerinin /parsellerinin bu amaçla tahsis 

edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsinin birlikte kullanılmasına, 

 Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas 

edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek 

poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanması, bu hususun zabıta memurları tarafından 

sürekli kontrol edilmesine, 

 Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu 

önlemlerin alınmasının sağlanmasına, bu husus belediye zabıtası ve esnaf odaları 

tarafından denetlenerek gerekli işlemlerin yapılmasına, 

 Belediye Başkanlığı tarafından Pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve 

dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 Pazar/satış yerleri en geç 19.00 ‘a kadar faaliyetlerini yürütebilmelerine, buna yönelik 

tebligatlar pazarcı esnafına yapılmasına, 

 Pazar/satış yerlerinde Belediye Başkanlığı tarafından pazarcı esnafı ve vatandaş için el 

dezenfektanı konusunda destek olunmasına, 

 Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için 

belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm olanların demir bariyer ve benzeri araç-



gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışların engellenmesine, 

 Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamasına, aynı 

yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek 

yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorların oluşturulmasına, 

 Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak 

şekilde yerleştirilmesine, 

 Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına, 

 Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride 

sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanmasına, 

 Bu  amaçla  pazar  giriş  noktalar ı  oIuşturu1malı; bu  noktalarda  bekleyecek 

vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen 

vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına, 

 Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi iç in vatandaşlarımızın 

akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel 

bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu 

hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli 

anons edilmesine, 

 

Karar 3: COVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamında; 

 

 Göç idaresinin yabancılar için verdiği yol izin belgeleri yeterli görülecek ayrıca 

seyahat izin belgesinin talep edilmemesine, 

 2-20 yaş altı olup sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın; zorunlu halde dışarı 

çıkmalarında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların tabi olduğu usul ve 

esaslar uygulanmasına, 

 Yabancı uyrukluların seyahat izin belgesi taleplerinde Türk vatandaşları için geçerli 

olan usul ve esaslar uygulanacaktır. 

  Giriş çıkış kısıtlaması olan şehirlere komşu olan il ve ilçelerde bulunan süt 

üreticileri vb. yöresel ürünlerin satışını yapanlar taşıma irsaliyesi, fatura vb belge 

olmasa bile seyahat izin belgesi aranmayacaktır. Ancak illere girişlerinde muhakkak 

ateşleri ölçülerek, maske kullanmaları temin edilmesine, 

 Tıbbi cihazların, asansör, beyaz eşya vb. tamir ve periyodik bakım hizmetini veren 

servislerin personeline görev/yetki belgesi ve bakım sözleşmesi ibraz etmek şartıyla 

seyahat izin belgesi aranmadan illere girişlerine izin verilmesine,  

 Hasta refakatinde bulunulması gibi zorunluluk durumlarında (kişinin yakının idari 

izinli olma durumu, refakat edecek kimsesinin bulunmaması) en fazla iki yakınına 

seyahat izin belgesi düzenlenebilmesine,    

 Nakliyeci ve kamyoncuların ikametgâhları dışındaki tır ve kamyon garajlarında 

bulunan araçlarını almak için özel araçla gitmek istemeleri halinde araçlarının tır 

parkında olduğunu belgelemeleri kaydıyla yanlarında bir kişiyle beraber seyahat 

etmelerine izin verilebilmesine, 

 İl dışı tarım faaliyetleri için izin almak isteyen kişinin çapa, gübreleme, budama, 

ekme/biçme/hasat, ilaçlama vb. talebinin mevsimsel, bölgesel özellikler ve tarımsal 

döngü çerçevesinde olduğunun Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince tespiti yapılırsa, 

ilgiliye kişi çiftçilik belgesi ibrazı ve faaliyetinin tarımsal üretimin bir parçası olması 

(tarımsal faaliyet yapılacak alanın büyüklüğü vb. kriterler göz önüne alınarak) şartı 

ile izin belgesi verilebilmesine, 

  At yetiştiriciliği ile ilgili taleplere Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince uygun 



görülmesi şartı ile izin belgesi verilebilmesine, 

 Anne babanın çalıştığını gösteren belgeleri ibraz ettiği durumda (işyeri kimliği, sgk 

kaydı vb.)  14 yaş altı çocukların araçla bakıcıya, yakın akrabalara götürülüp 

getirilmesi, sokağa çıkma yasaklanması kapsamında değerlendirilmemesine, 

 Terhis olmuş askerler veya salıverilen tutuklu/hükümlüler her türlü seyahat yetki 

belgesine sahip ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Ancak araçların 

kapasitelerinin %50 si oranında yolcu taşıyabilmelerine, 

 Mevsimlik tarım işçileri aileleriyle birlikte (çocukların yaşına ve sayısına 

bakılmaksızın) seyahat kurallarına uygun şekilde seyahat edebilmelerine, alınan 

tedbirlere uygun hareket etmeleri durumunda giriş/çıkış kısıtlamaları kapsamında 

değerlendirilmemelerine, 

 İspatlayıcı belgeleri ibraz etmek şartı ile kamu ihalelerine katılmak/sözleşme 

yapmak amacıyla seyahat eden kişilerden ayrıca seyahat izin belgesi talep 

edilmemesine, 

 Duruşmalara katılması gereken avukatlar, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini 

yürüten uzmanlar, işyeri hekimleri gibi çalışanlar görev belgesi, duruşma tebligatı 

gibi belgeleri ibraz etmek şartı ile seyahat izin belgesi olmadan giriş-çıkışlarına izin 

verilmesine, 

 

Karar 4: TBMM Genel Kurulunda gündemde olan koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik 

hükümlerindeki düzenlemeler sonrasında, hükümlü ya da tutuklunun cezaevlerinden 

salıverilmesi kapsamında; 

 Cumhuriyet Başsavcılıkları ile süreç boyunca gerekli koordinasyonun sağlanmasına, 

 Tahliye olacak kişilere dair listelerin, tahliyeler öncesinde başsavcılıklardan temin 

edilerek, bu kişiler için seyahat izin belgelerinin salıverilmelerinden önce Valiliklerce 

düzenlenmesine, 

 Bu şekilde seyahat izin belgesi düzenlenen kişilerin sağlık kontrollerinin ceza infaz 

kurumlarından ayrılmadan önce muhakkak yaptırılması, şüpheli bir durumun tespit 

edilmesi halinde, bu amaçla ayrılacak olan yerlerde (ceza infaz kurumları dışında) 

karantina ya da gözlem altına alınmasına ilişkin tedbirlerin uygulanmasına, 

 Sağlık kontrollerinde şüpheli bir duruma rastlanmayan kişilerin şehirlerarası 

seyahatlerinin önceden planlanması, kişilerin tek tek seyahat etmesi yerine valilikler 

ve başsavcılıkların birlikte yapacakları planlama doğrultusunda önceden hazır edilen 

toplu ulaşım araçlarıyla asıl ikametlerine gidişlerinin sağlanmasına, 

 Toplu ulaşım araçlarının planlanmasında, daha önce getirilen tedbirlere uygun olarak, 

araç kapasitesinin yarısını aşmayacak şekilde planlamanın yapılmasına, 

Karar 5: Kapalı işyeri /ofislerde COVID-19 hastalığından korunmak için alınacabilecek 

önlemler kapsamında; 

 Kapalı işyeri/ofislerin sık sık havalandırılmasına, 

 Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma 

sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak 

şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici 

firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,  



 İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılmamasına, 

 İşyerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması ve çalışanların maske 

takmalarına, 

 Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde 

(tercihen 2 metre) düzenleme yapılmasına, temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; 

yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada 

yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat 

edilmesine, 

 Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel 

iyileşene kadar çalıştırılmamasına ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, 

 El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 

yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile 

ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun 

yeterlidir. İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el 

antiseptiği bulundurulmasına, 

 Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını 

gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamasına, 

 İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin  (kapı kolları, telefon 

ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik 

sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı). 

Sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde 

korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir 

dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmasına, 

 Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz 

yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmasına, 

 Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmasına,  

 Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni 

sağlanmalıdır. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa yenisiyle değiştirilmesine,  

 İşyerinde COVID-19 pozitif bir kişi varlığı durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı 

Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilmesine,  

Karar 6: 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya 

kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın 

alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle 

başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal 

ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate 

alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş 

“Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, 

rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını 

engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske 

kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve 

bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine, 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 


