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KONUSU

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi
gereği 02.06.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ Başkanlığında toplanarak aşağıda ki kararları
almıştır.
1- İlimiz sınırları içerisindeki şehirlerarası yol güzergahları üzerindeki dinlenme tesisleri saat 22:00 a
kadar açık kalabilecektir,
2- İlgili federasyon izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere
spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar ve eğlence
amaçlı maçlar (futbol-halı saha maçları dahil-, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.)
veya kişilerin birbiriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlar ve müsabakalar kısıtlanmıştır,
3- Daha önce alınan şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç
ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50 si oranında yolcu kabul edilebileceği kararı
yürürlükten kaldırılmıştır. Toplu taşıma araçları (minibüs, otobüs, dolmuş vb.) ve personel
servisleri ruhsatta belirtilen koltuk sayısı kadar müşteri alabilecek, ruhsatlarında ayakta yolcu
taşıma izni olsa dahi ayakta yolcu taşınmayacaktır,
4- 11.05.2020 tarih ve 31 nolu Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ara kararı ile AVM lerdeki
restoran/lokanta ile yeme içme yerleri ile ilgili kısıtlamalar kaldırılmış olup, 31.05.2020 tarih 42
nolu Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karar 5. Maddesinde belirtilen kurallar çerçevesinde işleyişlerine
devam edebileceklerdir,
5- Yeni normale geçiş döneminde işletmelerin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından
hazırlanan ve güncellenen Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde ki her bir faaliyet
alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından
yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelere uyulup uyulmadığının denetlenmesi
koordinasyonunu Vali Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Uzmanı, İş Sağlığı Uzmanı,
Makine Mühendisi, Yerel Yönetim Temsilcisi, İl Gençlik ve Spor Müdürü, Jandarma ve Emniyet
Yetkililerinden oluşan bir komisyonca koordine edilmesine ve denetleme sorumluluğunun
gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca desteklenmek şartı ile aşağıda
belirtilen kurumların sorumluluğunda olmasına,
a) Spor merkezleri, tesisleri ve salonları; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
b) Şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı; Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı
c) Dernek, lokaller ile Turizm İşletme Belgesi olmayan konaklama tesisleri, oteller,
kahvehaneler; Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı,
d) Her türlü pazar yeri; Yerel yönetimler,
e) Hamam, sauna, masaj salonu vb yerler; Yerel yönetimler,
f) Plajlar yüzme havuzları; Yerel yönetimler,
g) Çay bahçeleri, Turizm İşletme Belgesi olmayan restoran ve lokantalar; Yerel yönetimler,
h) Berber, güzellik salonu, kuaför; Yerel yönetimler,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara
uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 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. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020
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