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Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 22.03.2020 Pazar günü saat 10.00’da Vali Ömer 

SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı. 

 

Bakanlıklardan gelen Genelge, emir ve yazılardan da hareketle; Dünya Sağlık örgütü 

tarafından pandemi olarak nitelendirilen Yeni Koronaviris (Covid-19) salgınından 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasına engel olmak amacıyla: 

 

  1-Nüfus Müdürlüklerinde vatandaşlarımıza verilen nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve 

diğer adres belgeleri, protokol belgesi gibi belgelerin bürokrasinin azaltılması amacıyla 

elektronik ortama taşınarak hızlı ve güvenilir bir şekilde e-Devlet kapısı üzerinden 

yapılmasına, 

   

  2-Mayıs ayı başına kadar toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal 

edilmesine, 

   

  3-Cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazlarının kılınmaması 

ve sala okunmaması, ancak isteyen vatandaşlarımızın namazlarını münferiden eda 

edebilmeleri için görevlilerimizin nezaretinde camilerin açık tutulması ve ortaya çıkabilecek 

muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek için Cuma günleri ve Kandil geceleri başta 

olmak üzere camilerimiz ( kamu kurum ve kuruluşları, kuran kursları ve yurtlarda bulunan 

mescitler de dâhil olmak üzere ) kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacak ve 

camilerimiz ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına, 

   

  4-İlimizde bulunan tüm müze ve ören yerleri ile bu mekanlarda hizmet veren museum 

shop, otopark, cafe vb. tüm ticari alanların geçici olarak ziyarete kapanmasına, 

 

  5-Yabancılar ile doğrudan temas halinde bulunan personellerin kişisel el ve yüz 

hijyenine dikkat etmesi, yaptığı görev gereği eldiven, tıbbi maske kullanması, idari binalar ve 

diğer görev alanlarının (mutfak, tuvalet vb.) hijyen ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi ve 

öncelikle idare binalarında girişlere ve değişik noktalara alkol bazlı el dezenfektanlarının 

konulmasına, 

 

  6-Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları’nca belirlenen usuller çerçevesinde yük taşımacılığına 

devam edilmesine, 

 

  7-İçme kullanma sularının halka sunulması sırasında gerekli dezenfeksiyonun 

(Klorlama) yapılması ve sürekliliğin sağlanmasına, 

 

  8-Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma 

riskini artıracağı değerlendirilen; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün 

salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya, kır 

bahçesi, nargile salonu, internet cafe, her türlü oyun salonları (atari, play station) kapalı çocuk 

oyun alanları (Avm ve lokanta içindekiler dâhil) çay bahçesi, çay ocakları, dernek lokalleri, 

lunapark, hamam, sauna, kaplıca, masaj solonu, spa ve spor merkezi, kamu ve özel yüzme 

havuzlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına, 
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  9-Ganyan Bayii olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin içerisinde yer alan, 

vatandaşların toplu olarak yarış sürecini ve sonuçlarını takip ettikleri, zaman geçirdikleri kafe 

benzeri oturma alanlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, 

 

  10-Ekmek fırınları, börek vb. ürünlerin üretildiği ve satıldığı yerler içerisinde bulunan, 

masaya servis yapılan, oturmaya müsait kafe benzeri faaliyetlerinin geçici olarak 

durdurulmasına, 

 

  11-Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum 

kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve 

faaliyetlerinin (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak 

ertelenmesine, 

 

  12-Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “taziye evlerinin” 

faaliyetlerinin durdurulmasına, 

 

  13-İl genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet ve benzeri törenlerin 

iptal edilmesine, 

   

  14-İlde faaliyet gösteren halı sahaların ikinci bir emre kadar faaliyetlerinin 

durdurulmasına ve gerekli işlemlerin Belediye Başkanlığınca tesis edilmesine, 

 

  15-Çeşitli ürün ve ürün guruplarında ( maske, kolonya, dezenfektan, temizlik 

malzemeleri ve gıda maddeleri vb.) arz ve talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, 

stokçuluk vb. piyasa oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirildiği görülmekte olup, konu 

ile ilgili olarak kolluk birimlerinin Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli çalışması ve Türk Ceza 

Kanununun 237. Maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçu kapsamında adli bir suçun 

tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, 

 

  16-Kolonya ve dezenfektan üretim ve satış noktalarının denetimine ve ihtiyaç 

duyulması halinde numune alınmasına, 

   

  17-Cadde, sokak, meydan, park, otogar gibi açık alanlarda yapılması düşünülen 

düğün, nişan, asker eğlencesi ve uğurlaması vb. organizasyonların geçici olarak 

ertelenmesine, 

 

  18-Market, manav ve Pazar yerlerinde kişisel teması en aza indirecek şekilde gerekil 

düzenlemelerin yapılması, açık ve kapalı semt pazar yerlerinde sadece gıda satışı yapılan 

bölümlerin açık kalması ve satış tezgâhlarının arasının en az 1'er metre olması, satıcıların 

eldiven ve hijyen açısından bilgilendirilmesi, ambalajsız yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere 

seçilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satışa sunulmasına ve konu ile ilgili bütün 

tedbirlerin Belediyeler tarafından alınmasına,  

 

  19-Otellerde konaklayan misafirlerin kayıtlarının isim, adres, iletişim, pasaport 

bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki 

seyahat planları gibi bilgilerin tam ve düzenli olarak tutulmasına, 
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  20-Otel, yurt ve misafirhanelerde genel enfeksiyon riskini azaltmak için odalar ve 

diğer kapalı alanlardaki günlük rutin temizlik esnasında camların açık bulundurulması ve 

temizlik sonrası odaların en az 1 saat havalandırılması, genel temizliğin su ve deterjanla 

yapılması, özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, 

düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki 

tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmesi, bu alanların temizliği yapıldıktan sonra 

sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılmasına, bardak ve tabak gibi ortak kullanılan 

eşyaların her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanması ve temiz bir ortamda 

saklanmasına, çarşaf ve havlu gibi eşyaların ise 60-90 derecede normal deterjan ile çamaşır 

makinesinde yıkanması, oda temizliğini yapacak kişilerin ellerini yıkadıktan sonra eldiven 

giymesi ve temizliğin eldivenli ellerle yapılması, temizlik sonrası görevlilerin el temizliğine 

dikkat etmeleri, elleri en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamaları, sabun ve suyun 

olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptikler kullanmalarına, 

 

  21-Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar 

günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak. 

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde konaklayanlar arasında Kovid-19 hastalığı ile uyumlu 

şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanların yüksek risk grubunda olmaları ve 

hayati risklerinin yüksek olması nedeni ile semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, nabız 

sayısı, solunum sayısı, şuur durumu ve oksijen satürasyonu) huzurevi sağlık personeli 

tarafından yakından takip edilmesine, 

 

  22-Restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metreden az olmaması, açık büfe 

uygulamasının el teması açısından riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin 

çalışanlar tarafından yapılmasına, el temizliğine dikkat edilmesi, ellerin en az 20 saniye 

boyunca su ve sabunla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiklerinin kullanılmasına,  

 

  23-Tüm milli parklar ve tabiat parklarında, ormanlarda, park ve bahçelerde piknik 

yapmak ve mangal yakılmasının yasaklanmasına, 

 

  24-Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför v.b işyerlerin faaliyetlerinin geçici 

süreliğine durdurulmasına, 

 

  25-Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya 

materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasına, tıbbi 

atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu sürecinde daha hassas davranılmasına, 

    

  26-65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden 

dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasına, 

 

  27-İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerince 

sadece paket servis, gel al benzeri şekilde müşterilerinin oturmasına müsaade etmeden hizmet 

verilmesine,   

   

  28-İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler 

ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle 

coronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü/Kolluk 

Birimlerince, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat 

yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki “1. ikaza” uymayanlara, İl 

Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3.150,00 TL) uygulanacak,  
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yapılacak “2. kontrolde” de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe 

belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari 

para cezası (3.150,00 TL) uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem 

yapılmasına, 

   

Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, 

halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.22.03.2020 

 

       İMZALI      İMZALI            İMZALI 

      BAŞKAN                   ÜYE              ÜYE   

 

 

 

 

Ömer SEYMENOĞLU                  Ömer Faruk ATEŞ            Şükrü BAŞDEĞİRMEN         

Vali                    Vali Yardımcısı      Belediye Başkanı  

 

 

          

          İMZALI               İMZALI    İMZALI 

 ÜYE           ÜYE                         ÜYE  

     

 

 

 

Dr.Mehmet KARAKAYA            Abdullah BORCA                        Eyup ADIGÜZEL        

    İl Sağlık Müdürü               Çevre ve Şehircilik İl Müd.V.         İl Tarım ve Orman Müdürü 

 

 

         

    

         İMZALI    İMZALI           İMZALI 

           ÜYE                     ÜYE           ÜYE                   

  

 

 

 

 

   Ömer YILMAZ                  Uz.Dr. Ruşen KESKİN           Uzm.Dr.Özaydın BOYLUBAY   

İl Milli Eğitim Müd.   Isparta Şehir  Hast.Başhekimi     Merkez T.S.M. Sorumlu Tabibi 

                                                            

                                         

 

 İMZALI         İMZALI 

                ÜYE                       ÜYE  

          

 

 

 

        Dr.Haluk KUNDAKÇI                           Ecz.Süleyman KALAY           

              Serbest Tabip      Serbest Eczacı 


