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T.C.

KONYA İLİ 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ: JS .. 03.2020
KARARNO :07

Konya İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2i/03/2020 tarihinde !1593 sayılı Umumi
Hıfaıssıhlıa Kanunun 23. maddesine göre Vali Cüneyit Orhan TORR.AK Başkanhğında
aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplandı.

Gündem: 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından i son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada carı \kaybl ve vaka sayısı
artmaya devam etmelctedir

Dünya sağlık örgütü tarafından "pandemi" ilan edilen Kor�navirüs (covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla İlimizde Umre ziyaretinden dönen vatandaşlanmız Koronavirüs salgınl
1 nedeniyle Konya Kredi Yurtlar Kurumuna bağh öğrenci yurtlarına 15-16.p3.2020 tarihlerinde

yerleştirilmiş ve 14 gün süreyle karantina altına alınarak tıbbi v� sosy� ihtiyaçları
karşılanmıştu. Karantina süresi sonunda ilgili vatandaşlanmızın tahliye e4ilmesi ile ilgili bazı
kararların alınması hasıl olmuştur.

1 Yukarıda açıklanan nedenlerle, Konya Eğitim ve Araştırma Ha;stanesi Enfeksiyon
Kontrol Kurulu tarafından Umreden dönen vatandaşlar ile ilgili 25.03.2�20 tarihinde alman
kararlar, daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ilave ve güncel�eme �larak,

. '•;----:·· : .. ··-··. 

1. Umre'den dönüp İlimizdeki yurtlarda karantinada tutulan İ vat8Jl,daşlarımızın
25.03.2020 tarihinde almış olduğumuz Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon

1 • Kontrol Kurulu Kararlan dowultusunda;
a) Kesin vaka olarak tedavi edilip iyileşenlerin yurda değil dlI'f!kt evlerine

gönderilmesine, \ b) Kesin vakalar ile aynı odada kalanların kesin vakalaruı hastaneye yatış
tarihinden itibaren 14 gün boyunca yurtta karantinalarına de�am e�lmesine,

c) a) ve b) maddeleri dışında kalıp umreden dönen ve yurttJ kanı�tina altında
olanlardan 14 günü tamamlayanların evlerine gönderilmesW:e ancak, 14 günde
( Yurtta kalanlardan hala ateşi çık1p kesinleşen yeni vakalat

1 
olmalçtadır.) evde

izolasyonuna devam edilmesine,

2. Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak;
a) Sağlık Bakanlığınca alınan karar gereği; Yurtta kalaµ bütjin umreci

vatandaşlarımıza Koronavirüs Testi (PCR) yapılmasına, \
b) Test sonuçlan negatif dahi çıkmış olsa Devletimizin imkaµları v.e gerekirse

özel sektörün katkılarıyla virüsü bulaştırmayacak hijyenik ortamlarqa ve sosyal
mesafeyi gözetecek şekilde toplu taşuna araçlarıyla yaşaciıl{ları il, ve ilçelere
uıaştıntınaıarına. \
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c) Gerekli koordinasyonun sağlannıası suretiyle söz konusu vatandaşlanrnızı
Umre'ye götüren. seyahat accntalarının da bu göreve katkı ve�elerinin teınini
için çalışma ya):'Hlm�ına,

d) Toplu taşıma araçlarının _temini ve usulüne uygun şeki�de kl.µlanılınası için
Konya Btiyükşehir Belediyemizin yetkili ve görevli olma�ina.

e) Yol güzergahındaki Valilikler de bilgilendirilerek geçişlerinin kontrollü ve
sağlığl tehlikeye atmayacak şekilde tamamlanması için teqbir alınmasına,

f) Karantina sonunda kendi illerine gidecek olan vataı;ıdaşlanmızın Sağlık
Bakanlığı talimatları ile kendi evlerinde 14 gün boyunca �antinada kalınalan
zorunlu olduğundan, bu konuda gidecekleri İl Valilikleri ve
Kaymakamlıklanna yazı yazılarak gerekli tedbirleri :almaları hususunda
bilgilendirilmelerine,

3. Ytıkanda alman kararların _ivedilikle planlanmasına/uygulanınasına v.e tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konµnun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için }3üyükşehir Belediye
Başkanlığına. Tüm Kaymakamlıklara ilçe Belediye Başkanlıklarına ve Tiim Kamu Kurum ve 
Kwuluşlanna gönderilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir 
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KARAR TARİHİ: .2�.03.2020 KARARNO : 08 
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Konya İli Umumi Hıfzıssihha Kuruhı1.�./03/2020 tarihinde :1593 sayılı Umumi Hıfaıssıhha Kanunun 23. maddesjne göre Vali Cilneyit Orhan TOflRAK Başkanlığında aşağı.da isim ve in�alan bı.µunan üyeler olduğu halde toplandı. 
Gündem: 

Birçok ülkede olduğu gibi �kemizde de insan hayab açısından\ son d rece tehlikeli olan yeni tip Koronaviıits (Çovid-19:) salgını nedeniyle tüm dünyada can \kaybı e vaka sayısı artmaya devam etmektedir • . ; Dünya sağlık örg�tü taraf�udan. "panden:ıi'' Han edil�n Kor�mavirrs (covid•l 9)salgınından kaynaklanan olµmsuzluhl.arın önlenmesı gerekrnektedır. : Çin, de ortaya çucarak bütüp dünyayı etkisi aıtına alan Kordnavi�s (Covid-19)salgınımn ülkemizde kaınıi düzeniri.in bir parçası olan kamu sağlığın� ol�sıu etkileriniasgari seviyeye düşürmek amacı ile İçişleri Bakanlıb'l tarafından alınaıı te�birleq:: ek olarak il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gercJ<:en kurallara ilişkin olarak tedbirler uygulanacaktır. 
: j Yukarıda açıklanan °,nedenler(e, içişleri Bakanlığının talimat yaiılan e daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu \kararları�a ilave/güncelleme olarak, 

ı. İl Geneli�d� vatandaş!�? seb,ke, mezve, tahıl, bak.li��t, temizlik m�lzemri �bi temel?ı�a/temızlik ma��elprınm k��ıland�gı pazar�ard,a gıylm, oyuncak, \Vb. !rı olmayanıhtıyaç maddelerının $atışına ızın verılınemesıne, 2. Ayrıca kamuoyunda �osycte P,azatı. olarak adlandınlanlar başta olıpak ü ere sergi vetezgahlarda giyim, O)fllncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ih�iyaç I ı;ıddelerininsatışının yapıldlğı tütjı pazarl�ın faaliyetleri 27.03.2020 tarihi 17:�0 itib iyle geçici bir süreliğine durdur�masına, \ 3. Temel gıda/temizlik: maddelerinin satışının yapıldığı pazarlıµ-da, Valilik veKaymakamlıklarca b�Iediyeler
1 
ile işbirliği içinde, yoğunluğun ol�turac ğı tem�l�nedeniyle virüsün bulp.şmasmı ,ıengellemek amacıyla vatandaşlarm temel da/teınızHk maddelerine erişimiıµ engell�mcden, pazar yerleri ve günlerip.e ili kin olarak altematifl�r UretilerckialınacakJcdbirlerin planlanmasına, ! � 4. İl, ilçe ve belded� yaşay� vatandaşların temel gıda/temi�lik addelerininkarşılanması için me�cut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutuı4rak · tiyaca göre yeni pazar/satış yerle� belirlem\bileceğine, . : . . 5. Pazarlara ilişkin allllflcak tedpirlcr kapsamında vatandaşların teıpel g da/temızlık maddelerine erişimindp belediy�ler tarafından doğrudan hizmetin stn\1wnu aşta olmak üzere tedbirler alınmasına, . 6. Mevcut Pazar yerlcrihde ve xoğunluğu dağıtmak için belirlenen\ yeni pazar/satışyerlerinde her bir satış \yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesıµe ola ak şekilde
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pakar/saüş yerleri düzenlenmesine, bu amaçla mevcut pazar yerleri in genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb), yeni satış yerlerınin b lirlenmesi, gerek gö:üldüğün�e _geçici süre��ine zaruri olmayaı: ihti�aç rı:addeı�rtn�n Aatı�ı�ın yapıldığ:pazar yerlerının/parsellennm bu amaçla tahsıs edılmesı tedbulerını bın veya hepslbirlikte kullanılmasına, · . 7. Pazar/satış yerlerinde ambalajslz satılan yaş sebze ve meyvel�rin ti cticilerce temasedilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerekpoşetlcrımesi/satışınm yapılmasına, bu hususun pazar/sa ış yerlerindegörevlendirilecek zabıta memurları. tarafından sürekli kontrol edilmesi,c,8. Pazarcı esnafı kişisel hijyen kıu·allanna uyması konusW1da '. uyarı arak koruyucuönlemleri alınınasımn sağlanmasına,_ ?u hus�un belediye zabıtası ve ilgili esnafodaları tarafmdaıı denetlenerek gercklı ışlemlenn yapılmasına, 9. Belediyelerce pazın/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dez�nfeks yon hususundagerekli tedbir alınmasına,10. Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19:00'a kadar faaliyet yürütmesin buna yöneliktebligatların pazar esnafına yapılmasına,11. Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyeler p�.ar esnafı ve va4tndaşl nmız için eldezenfektanı konusunda destek olunmasına,12. 25.03.2020 tarih ve Ö6 say1lı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 4. ma desinde servisaraçları için alman kararın iptaline, personel ve işçi scrvisleritı.in d ruhsatlarındayazan yolcu kapasitelerinin %50'si oranm<la ve birbirine temas etm ecek şekildeyolcu taşımalarına, . :_ 13. İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarih ve 89780865-153-E.5887 sa lı yazılarınaistinaden; Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri :t\:feclisl rinin Nisan,Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine, Bu süreçte\ mah lli idareleringörevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasımn çok .t.o unlu olduğuhallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde, gerekli sağlık tedbiri · alınar olağanüstütoplantı yapılmasına izin verilebileceğine,14. Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasıha ve tüm kollukbirimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile ilgili esnaf \odal tarafındankonunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksakhğa meydan verilm mesine,
i 

; 
1 Alınan· bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Bil�\ kşeh Belediye Başkanlığın� Tüm Kaymakamlıklara İlçe Belediye Başkanlıklarına ve Tüm, Kamt Kurum veKuruluşlarına gönderilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir 
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