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corona virüs salgını ile ilgili ilimiz genelinde alınması gereken önlemler kapsamında;
Va|imiz Başkanlığında toplanan "il Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu"nda alınan 2020lg3-g4-g5
nolu kararlar ekte gönderilmiş olup, bu kapsamda ilimiz genelindeki tüm özel, kamu kurum ve
kuruluşların ilgili kararları eksiksiz o!arak yerine getirilmesi hususlarında;

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır,
Caner YILDlZ
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Konu :

9543l654-129
ıl Hıfzıssıhha Meclisi kurul kararları
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Çevre sağlığı Birimi

Telefon: F6İ§ No:
Bilgi için: Şükiye Birsen ACARBAŞ
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e-Posıa: s.Acarbas@saglik.go\,.tr lnıemet Adresi: ırıvıv.muglaism.gov.lı Telefon No: (0 252) 2l4 14 05
EYrakın elğktronik imzall §ur€ıine htıp://e-belge.saglik.gov.tr adresinden l ft656to-4fa34e5E96od-30623e l9e82d kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı eleklronik im?i kanuna göre güvenli elettronik imza ile inızalanmı§tır,
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MUGLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSi KURUL KARARI

KARARTARİHi :21t|0l2020

KARAR NO :2020193

GÜNDEM : Covid-l9 Kapsamında Alınması Gereken Ek Tedbirler

KARAR :

Sayın Valinıiz Oüan '|AVLI Başkanlığında 27110/2020 tarihinde toplanan İl
umumi Hıfzıssıhha Meclis kurulrı'ntın önerileri doğrultusunda İlimiz de aşağıdakı kararlar
alınmışhr.

l- İl-İlçe salgın denetinı ınerkezi (İSDEM) bünyesinde yapılan izolasyon
denetimleri kapsamrnda ilimizdeki tünı nıahalle mütarlarına FıTAs uygulaması yetkisi
verilerek mütarlann izolasyon denetimlerine aktif katılımlannın sağlanmasrna,

2- Covid-l9 Pandemisi ile mücadele kapsamında sahada görev yapaıı filyasyon
ekipleri için gerek dulıılan araç ihtiyacı ve taleplerinin başta Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere tiım ilçe Belediyelerimiz, vakıflar. kayn,ıakamlar koordinasyonunda kamu kurum ve
kuruluşlar taıafından karşılaımasına_

3- İlimiz Menteşe ilçesi ile diğer ilçelerde ihtiyaç duyulduğu takdirde Coüd-l9
tedbirleri kapsamında, İı sağı,k Müdüılüğü tarafindan uygun görülen yerlerde numune alına
noktalan oluşturulaıak, müşteıt yoğunluğu fazla olan restoran, lokanta, kafe, pastane vb...
işletrne sahipleri ve çalşarilanna gerekli tarama işlemlerinin yapılabilmesine.

Uygulamada herhaııgi bir aksaklığa meydan verilmenresi ve nıağduriyete neden
oltınmaması, alınaı kararlara uymayaırlaıa Uınumi Kaııununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilnıesi ve konusu suç teşkil davranrşlara ilişkin Türk Ceza
Kanıüıunun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli i başlatılmasına;

Oy birliği ile karar veriln,ıiştir.
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MUĞLA İLi HIFZIS§IHHA MECLİSi KURUL KARARI

KARARTARiHi ;04tl1.t2020

KARARNO .2020194

GÜNDEM : içişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdtiılüğünün 03/11i2020 taİih
ve 18089 sayrlı 'Koıonavirüs Ek Tedbirleri" Konulu Genelgeleri Hk.

KARAR :

Koranavirüs (Covid-l9) salgınının toplunr sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluştuıduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu ternin, fiziki mesafeyi koruma
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve
Koıonavirüs Bilim Kurulunın önerileri, Sayn Cumhurbaşkaıımızın talimatlaıı
doğrultusunda biryok tedbiI karan alınarak uygulamaya geçirilmişıir.

Bilindiği üzere Covid-l9 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etrnekte
ve vaka sayılannda ciddi artışlaı yaşanmaktadır. Özeltikle Awupa kıtasında salgııın
seyrinde bir ytiksekne görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gekneleıini
önlemeye yönelik birçok Avrupa ütkesinde tedbir kararlan alıımakta ve kamuoyu ile
paylaşılmakadır,

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin
temei prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve
olası riskler göz önilnde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken
kurallaı ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çeıçevede 03.I|.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımıaı başkanlığnda
toplanan Cumhıırbaşkanlığı Kabinesinde alınan karaılaı doğultusunda aşağıdaki kararlar
almınışüı.

1. Sağlık Bakanlığı "Covid-|9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" i|e
ilgili lçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile belirlenen kural ve önlemler
doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin, vatandaşlanmızın kalabalık şekilde
bulurıabildiğ pazaryeri, maıket, otogaı, toplu ulaşım .ııacı, cadde/sokak, park ve bahçeler,
alışveriş merkezleri gibi yerleıde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda
önümüzdeki l0 günlük süreçte her ilçenin kendiıe uygun şekilde planlama yaparak
bahse konu olan denetimleri gerçekleştiımesine,

2. Aşğıdaki işyerlerinin eıı geç saat 22:00'de kapanmalanııın sağlanmasına;
- Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar haıiç olmak iizere

lokanta, re§tofan, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme_içme yerleri (içkilViçkisiz ayrımı
olmaksızın),

- Kahvehane, kıraaıhane ve çay ocakları,
- Berbeı, kuaftir, giDellik merkezi gibi işyerleri,
- Nikah/Diiğün salonları,
- Halı sahalar ve spor salonlan,
- İntemet kafeler/salorılaı ve elektronik oyun yerleri, bilardo saforılan ve lunaparklar,
- Tiyatro, sinema ve konser salonları, / i
- yilzne havuzu, hamam, kaplıca" sauna vb. yerler, 
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3. 26.08.2020 tarih ve 2020/1 l sayılı Cumhurbaşkantığı Genelgesi doğrultusunda
başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektor 1sanayı tesisleri
dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnik çalışma
yöntemlerine geçilmesine,

4. vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmalan, zorunlu
haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev ziyaretlerinden
kaçınmalan konulannda tiim kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerek persone|i geıekse
vatandaşlan bilgilendirici/bilinçiendirici faaliyetlerde bulunulmasına. Bunun için:

- Belediyeler ve kolluk kuwetleri tarafından , kolluk araçlarınca sesli duyuru
sistemleri ile salgınla ınücadelede maske, temizlik ,e sosyal mesafe kuıallannu ,yrnu
konusunda belirli aralıklarla anonslar yapılmasına,

- Mtiftülüklerce konu ile ilgili gi.iniin belli aralıklannda cami
yapılmasının sağlanmasına"

- ilimizdeki ttim kamu kıırum ve kuruluşlannıızca web sitesi ve
hesaplan iizerinden konu ile ilgili paylaşımlar yapılmasına,

Oy birliği ile kaıaı verilmiştir.

- Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ıarafindan vatandaşlanmıza, covid-l9
salgını siiresince kalabalık ortamlardan uzak durmaları başta olmak ıızere yutanda telirtiıen
konularla ilğli bilgilendirme kısa mesajlan gOnderilmesine,

- kamu kurum ve kuruluşlannda çatışan personele, kıırum amirleri tarafından gerek
kurum içinde gerekse kıırum dışında toplu ortamlaldan kaçınmalan, sosyal ."*fe ," siryJ
izolasyonu sağlamalan hususunda gerekli uyanlann yapılmasına,

5. yapılan değeılendirme neticesinde ilimizdeki pozitif ve temastı vakalann il dışı
§.mp oraqnın yüksek olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Covid-l9 tedbiıleri ı<apsamınaa
ilimiz yol kontrol ve aıama noktalarında ve otogaılarda HEs kodu sorgul'amasının
yapılmasın4

. uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilnıemesi ve mağduriyete neden
olunmaması, alrnan kararlara uyınayantara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun-ilgili ."cd"İ;;
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konrısu suç teşkil eden davranışlara iıışün ri < ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatrİmasınq
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nüUĞLA İLİ HIFZISSIHHA ]tıECLİSi KURUL KARARI

KARARTARiHi :05t|ll2020

KARAR NO :20?0195

GüNDEM : İçişleri Bakaılığı İller İdaresi Cenel Müdiirliiğiinün 03.11.2020 tarih
ve E.18089 sayılı "Koronaürüs Ek Tedbirleri" Konulu Genelgesi Kapsamındaki Ek Kaıaılar
Hk".

KARAR :

04.1|.2020 ıanh ıe 2020194 sayılı alınan İı Umumi Hıfzıssüha Meclis Kuni Karan
kapsamında beliıtilen işyerleri için geıirilen en geç 22:00'da kapanma zorunluluğundan;

-yerlşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla karayollan 1"nu;4-.t4 sgtıının
ye şryhat edenlerin ihtiyaçlannı karşılamaya yoneiik dinüinme tesislerinde bulıııan
işyerlerinin,

. -sadece yolculaıa ve havaalaıu çahşanlanna servis sağlayacak şekilde havaalanlannda
bulman işerlerinin,

. .:S"do9 konaklama yapan müşterilerine yönelik otmak üzere otel, motel, pansiyon ve
benzeri konaklama tesisleıinin,

muaf tuhılmasına;

. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmaması, alınan kararlaıa uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha r-u"*rn"ıgİİİ ,,"aa"Lİ
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden itişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli ;dli işlemlerin

Oy biıliğ ile karar verilmiştir.

üyo,

Dr. Osman GÜRÜN Dr. İskender GENÇER
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