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İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

            İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 03.06.2020 günü saat 12.00’de 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanununun 24. Maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile Kaymakam Ali Rıza ÇALIŞIR başkanlığında 

toplanmış olup,  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Koronavirüs (Covid19) 

salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci 

aşamasına geçilmiş bulunulmaktadır. 

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaş hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi 

yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine 

Toplantısında Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının 

kaldırılabileceği değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda, halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan; otel, termal/kaplıca otelleri, 

motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü 

konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine 

İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması 

gerektiği  

Koranavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirlerin denetimi kapsamında turizm işletme 

belgeli olan konaklama tesislerinin denetiminin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

02.06.2020 tarih ve 8080 sayılı genelgesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca (Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı 

kalmak şartı ile) turizm işletme belgeli olanlar dışındaki tesislerin denetiminin içinde halk sağlığı 

uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı, makine mühendisinin bulunduğu asgari beş 

kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesi sağlanması, 

Yukarıda belirtilen uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 

durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına. 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 


