
 

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

KARAR TARİHİ   : 01/12/2020  

KARAR NO          : 2020 /106 

  

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 01/12/2020 tarihinde saat 11:30’da Mersin Valisi Ali 
İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı “Yeni Kısıtlama ve 
Tedbirler” konulu Genelgesinin uygulanmasına yönelik konuları görüşmek ve bu doğrultuda gerekli 
kararları almak üzere olağanüstü toplandı. 
        Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken 

kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. 

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle 

Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü 

kamuoyunun malumudur. 

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar 

01.12.2020 Salı günü saat 21.00’den itibaren ilimiz genelinde geçerli olacak şekilde; 

1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı 

doğrultusunda; ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 

02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:0016:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel 

servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi, 

2. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, 

ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan 

yatırma işleminin yapılabilmesi, 

3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve 

19161 sayılı Genelgesiyle belirlenen saatler içerisinde (10.0013.00, 13.0016.00 saatleri arası) şehir 

içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının 

kısıtlanması, 

4. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli 

idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) ilgili yerel 

yönetimler ve güvenlik birimlerince alınması, 

5. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, nikahlar ve 

nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile 

düzenlenmesi, 

6 . Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın 

evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; 



 Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği 

etkinliklere müsaade edilmemesi, 

 Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun 

vatandaşlarımıza hatırlatılması, 

7. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İlçe Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi, 

Ayrıca AVM’lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan 

tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk 

birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, 

AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli 

sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin 

AVM’ye kabul edilmesinin sağlanması, 

        8. İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara 

girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde 

bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz 

alınması, 

        9. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi, 

       10. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği 

uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin 

uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi,  

Kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca yukarıda 

belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden 

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

başlatılması hususu; 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

 

 


