
İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 48

KARAR TARİHİ : 31.05.2020

Kahramanmaraş  İl  Umumi Hıfzıssıhha Meclisi  31 Mayıs 2020 günü saat  10:00’da
Vali  Vahdettin  ÖZKAN  Başkanlığında  Valilik  Toplantı  Salonunda  toplanarak  aşağıdaki
kararları almıştır.

Koronavirüs  (Covid19)  salgınında gelinen  aşamada  virüsün  yayılma  ve  bulaşma
hızının azalması,  vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde,  Sağlık  Bakanlığı  ve  Bilim  Kurulunun  önerileri  ve  Cumhurbaşkanımız  Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda;  sosyal hayatın yeniden ancak kontrollü
normalleşmesi adına, ilimizde uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik, salgınının
toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini
asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu
kapsamda; 

1. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 ve 21.03.2020 tarihli genelgeleri ile faaliyetleri geçici
süreliğine  durdurulan/kısıtlanan  lokanta,  restoran,  kafe,  pastane,  kıraathane,
kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile
satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı
müzik  faaliyetleri  hariç  olmak  üzere) koronavirüs  salgının  etkileri  gözetilerek
belirlenen hijyen,  maske takma,  sosyal  mesafe vb.  kurallara  uyulması  kaydıyla,  1
Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamasına
(  Kendi  müşterilerine  hizmet  veren turizm tesislerinin  bünyesindeki  işletmeler  saat
sınırlamasına tabi olmayacak.),  

2. İçişleri  Bakanlığının  16.03.2020  tarihli  genelgesi  ile  faaliyetleri  geçici  süreliğine
durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1
Haziran 2020 Pazartesi  günü itibariyle  saat 22.00'a,  spor merkezleri/tesislerinin ise
24.00'a kadar koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenen hijyen, sosyal mesafe
vb. kurallara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamalarına,

3. İçişleri  Bakanlığının  27.03.2020  tarihli  ve  6007  sayılı  genelgesi  ile  daha  önce
kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları,  mesire ve ören yerleri ile
sahil  bantlarında  (plajlar)  piknik,  spor,  yürüyüş,  gezi,  balık  tutma  vb.  faaliyetlere
(yerleşim yeri  içi  park/bahçelerde  mangal  yapmak  hariç  olmak  üzere)  koronavirüs
salgının  etkileri  gözetilerek  belirlenen  hijyen,  maske  takma,  sosyal  mesafe  vb.
kurallara  uyulması  kaydıyla, 1  Haziran  2020  Pazartesi  gününden  itibaren
başlanmasına,

4. İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı genelgesi ile geçici süreliğine
faaliyetleri  durdurulan  giyim pazarları  (sosyete  pazarı)  olarak  adlandırılanlar  başta
olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan
ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda, koronavirüs salgının etkileri
gözetilerek  belirlenen  hijyen,  maske  takma,  sosyal  mesafe  vb.  kurallara  uyulması
kaydıyla, 1  Haziran  2020  Pazartesi  gününden  itibaren  saat  22.00'a  kadar  hizmet
vermeye başlanmasına,

5. İçişleri  Bakanlığının 28.03.2020 tarihli  ve 6009/6010 sayılı  genelgeleri  ile getirilen
şehirlerarası  toplu ulaşım araçları  ile  yapılacak seyahatlerde (otobüs,  uçak)  seyahat



izin  belgesi  alma  zorunluluğunun  yürürlükten  kaldırılmasına  (65  yaş  ve  üzeri
vatandaşlar hariç), şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak,
tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra
biletlemelerin yapılmasına,

6. İçişleri  Bakanlığının  20.05.2020  tarihli  genelgesi  ile  getirilen  65  yaş  ve  üzeri
vatandaşların  Seyahat  İzin  Belgesi  almaları  ve  gidecekleri  illerden  en  az  bir  ay
boyunca  dönmemek  şartı  ile  tek  yönlü  olarak  seyahat  edebilmeleri  uygulamasına
devam edilmesine,

7. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında
veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız
hariç)  Seyahat  İzin  Belgesi  almaksızın  şehir  içi  ve  şehirlerarası  yolculuk
yapabilmesine,

8. Kaymakamlıklarımız tarafından pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında
tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet
alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar
tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak
bahse  konu  faaliyetler  için  belirlenen/belirlenecek  kuralların  ilgili  işletmeci/esnafa
tebliğ edilmesine,

9. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve  İl  Sağlık  Müdürlüğünün  internet  sayfalarında  ilan  edilmesine  ve  sosyal  medya
hesaplarından paylaşılmasına,

10. Alınan  kararların  İl  Basın  ve  Halkla  İlişkiler  Müdürlüğü  tarafından  yerel  basında
duyurulmasına,

11. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
12. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince,  sağlık ve

zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
13. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

           Oybirliği ile karar verilmiştir.
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