
 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 

KARAR NO  : 100 

 

KARAR TARİHİ : 17.12.2020 

 

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 17 Aralık 2020 günü saat 15:00’da Vali 

Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki 

kararları almıştır. 

 

14.12.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 15.11.2020 tarih 

20856 sayılı genelgeleri doğrultusunda, koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve 

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal 

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere 

ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 

1. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma 

gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe 

günü saat 21.00'den başlayıp, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar 

günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de 

tamamlanacak şekilde sokağa çıkmanın kısıtlamasına, 

 

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması 

sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma 

kısıtlamalarına dair İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih 20076 sayılı Genelgesi ve 

01.12.2020 tarih ve 95 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen usul 

ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli 

olmasına, 

2. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince 

balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-

17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilmesine, 

3. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli 

bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman 

aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta 

sonlarında 10:0024.00 saatleri olarak belirlenmesine, 

- Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 

10:00  24:00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine, 

4. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve 

kişilere dair listeye; 

- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı 

kalmak kaydıyla avukatların, 

- Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi 

amacıyla noterlerin, 



- Eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak 

şekilde istisna kapsamına alınmasına, 

- Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel 

araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine, 

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili 

uygulamanın devamının sağlanmasına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm 

anaokullarının ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine,  

6. 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri ertelenen kurum ve 

kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 

üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dahil 

etkinliklerin de eklenmesine, 

7. “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu İçişleri 

Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarih 8680 Sayılı Genelgesinin;  

   C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna; 

- “18.Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde 

mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının 

düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır. 

- 19.Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel 

mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA 

filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık 

değiştirilecektir.”, maddelerinin eklenmesine, 

8. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri 

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya 

hesaplarından paylaşılmasına, 

9. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında 

duyurulmasına, 

10. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

11. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu 

görevlileri tarafından yürütülmesine, 

12.  Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına, 

13. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında 

kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,  

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Aslı imzadadır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ömer Faruk COŞKUN 
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Hayrettin GÜNGÖR Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ  Mustafa BOZKURT 
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İl Milli Eğitim Müdürü Garnizon Tabibi 

 

Uzm.Dr.Vehbi ŞİRİKÇİ Uzm.Dr.A.Hakan BAYAZIT Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL 

Necip Fazıl Şehir Hastanesi 
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Serbest Eczacı 

Prof.Dr.Selma ATEŞ 

KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları 

Uzmanı 

  

 


