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KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03.06.2020 Çarşamba günü saat 22.00'da Vali Yardımcısı 

Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski 

olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla 

çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını 

engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun 

mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi 

gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu 

düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle alınan kararların Bilim Kurulunun önerileri 

doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde; 

Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve 

Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine dair İl Hıfzıssıhha Meclisinin 26.03.2020 tarihli 9 No.lu 

kararının iptali ile aşağıdaki hususların yerine getirilmesi şartıyla büyükşehir, ilçe belediyeleri ve 

mahalli idare birlikleri meclislerinin Haziran ayı toplantıları ve sonraki toplantılarının yapılmasına izin 

verilmesi karara bağlanmıştır. 

Söz konusu yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan sonraki 

toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanarak sürekli 

güncellenmekte olan ve https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salginyonetimi-ve-calisma- rehberi.html 

adresinden erişilen “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirlenen/belirlenecek 

kurallara uyulmakla birlikte; 

1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında 

alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı 

yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. 

2. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülmelidir. 38 

dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık 

kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır. 

3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonu 

sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlem mutlaka 

yapılmalıdır. 

4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır. 

6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli ve 

toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır. 

7. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırması 

sağlanmalıdır. 

8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) 

temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salginyonetimi-ve-calisma-%20rehberi.html

