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T.C 

     SİLİFKE KAYMAKAMLIĞI 

           İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

İLİ          :MERSİN                          KARAR TARİHİ:29/05/2020 

İLÇESİ  :SİLİFKE                          KARAR NO         :05/09 

 

İLÇE HIFZISIHHA MECLİSİ KARARI 

 

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 29.05.2020 tarihinde saat 14.00’te Kaymakam Ersin EMİROĞLU 

başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile olağanüstü toplandı. 

 

 Koronavirüs (COVİD-19) salgını karşısında alınmış olan tedbirlerden, normalleşme sürecine dönüşle 

ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı kararlarına istinaden aşağıda belirtilen hususların İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 

karara alınması uygun görülmüştür. 

1. Tüm dünyayı etkisi altında bırakan bu salgınla ilgili olarak alınmış ve uygulaması devam eden 

kural ve kararlara istisnasız devam edilmesi, bütün vatandaşlarımızın, kurumlarımızın ve özel 

kuruluşlarımızın bu kurallara eksiksiz uymaları sürdürülecektir. 

2. Önceki kararlarda alınan ve kaldırılmayan ya da değiştirilmeyen bütün kuralların 

uygulanmasının ve bu toplantı ile alınacak yeni kararlara uygunluk ve riayet denetimi, ilgili 

karara göre ilgili kamu kurumu tarafından denetlenecek, ama üst denetim ilçe sağlık 

müdürlüğü koordinesinde kurulacak ve başkanlık edilecek, komisyonlar marifetiyle öncelikli 

ve sürekli olarak denetlenecek,  ilk denetleme 10 Haziran 2020 tarihine kadar 

sonuçlandırılarak, her bir işletme, tesis, alan vs için düzenlenen raporlar hem ilgili kurumu, 

hem de sağlık müdürlüğünce oluşturulan komisyonca ayrı ayrı kaymakamlığımız yazı işleri 

müdürlüğüne sunulacaktır. 

3. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kamuda çalışma ‘tam mesai’ düzenine dönecektir. Salgın 

nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan ve idari izin ya da esnek çalışma sistemi  ile işe 

gelmeyen bütün kamu görevlileri normal çalışma düzenine dönecektir. Kronik hastalığı olan 

personelin durumu doktor raporu ile belirlenerek kurum amirince kararlaştırılacaktır. 

4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için sokak kısıtlaması devamı esastır.  Ancak, 65 yaş  ve üstündeki 

vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile 

çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, 

şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biri ile belgeleyenler kısıtlamadan muaf 

tutulacaklardır. Diğer 65 ve üstü yaşa sahip vatandaşlarımız 31.05.2020, Pazar günü, saat 14:00 ile 

20:00 arasında sokağa çıkabileceklerdir. 

5. 0-18 yaş arası gençler,03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma  günleri saat 14.00 ile 20.00 

arasında, yürüme mesafesi ile sınırlı olarak sokağa çıkabileceklerdir.  Kreş yaşında olup kreşe ya da 

gündüz bakım evine götürülecek çocuklar, yanlarında velileri ile birlikte götürülebileceklerdir. 

Ayrıca bu yaş grubundaki çocuklar kısıtlama olmadan velileri ile seyahat edebileceklerdir. 

6. 1 Haziran 2020 pazartesinden itibaren, plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, 

kütüphaneler gençlik merkezleri, gençlik kampları hizmete tekrar girecektir. Bu itibarla; 

     Plajlar ve Kıyılar: 

Mersin İl Hudutları içinde kıyılar ve dolayısıyla plajların işletilmesi kullandırılması ve düzeni Mersin 

Büyük Şehir Belediyesine devredildiği ve bu işler, Büyük Şehir Belediyesinin bir şirketi olan Deniz Kızı 

A.Ş. tarafından yürütüldüğünden, adı geçen şirket aktif olarak bulunsun ya da bulunmasın bütün sahillerde 
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Koronavirüs  salgınına karşı sosyal mesafeleri ayarlayacak şekilde düzenleme yapılmasını sağlayacaktır. 

Silifke hudutları içerisinde denizden yararlanılan bütün sahillerde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına 

göre yararlanma düzeni Denizkızı A.Ş. tarafından temin edilerek kaymakamlığımıza 10.06.2020 tarihine 

kadar düzenlemelerle ilgili rapor sunulacaktır. 

Alınmış tedbirler İlçe sağlık müdürlüğünce 15.06.2020 tarihine kadar denetlenecek ve bir rapora 

bağlanacaktır. 

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri ile belirtilen salgın tedbirlerine uygun olmaması 

halinde ilçe hıfzıssıhha kurulunca plajlar kapatılabilecek, gerekli düzenlemeleri yapmayanlar hakkında 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca cezai işlemler uygulanacak, idari tahkikat başlatılacaktır. 

Plajlarda ve kıyı bandında bireysel spor aktiviteleri 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest 

olacaktır. 

Milli Parklar, Müzeler ve Ören Yerleri ziyaretleri de 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ziyarete 

açılacağından bu yerlerde salgınla ilgili; ziyaretçi sayısı, sosyal mesafe uygulaması ve işaretlenmesi, 

dezenfektasyon tedbirleri ilgili kurumlar tarafından alınacak, alınan tedbirler ile ilgili rapor 10.06.202 

tarihine kadar kaymakamlığımız yazı işleri müdürlüğüne sunulacak, bu tarihten sonra da ilçe sağlık 

müdürlüğünce oluşturulacak komisyon, tedbirler kontrol edilerek 15.06.2020 tarihine kadar 

kaymakamlığımıza raporlanacaktır. 

Lokanta, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokalleri ve benzeri işletmeler, 1 

Haziran 2020 tarihinden itibaren açık olabilecekler, gün içinde saat, 22.00 ye kadar hizmet vereceklerdir. Bu 

tip işyerlerinin Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında oturma düzeni ve mesafelerinin ayarlanması, kabul 

edeceği müşteri sayısına göre sandalye sayısı, çalışanlarının maske, eldiven vs kullanımları, işyerleri 

dezenfektasyonu ve benzeri tedbirler önce Silifke Belediyesi Zabıtasınca denetlenecek, uygun hale 

getirilecek, bütün kontrol ve düzenlemelerle ilgili raporlar 10.06.2020 tarihine kadar kaymakamlığımıza 

ulaştırılacaktır. Bu denetlemelerde sağlık bakanlığı düzenlemeleri ile birlikte asıl olarak, Kültür ve Turizm 

Bakanlığının 20.05.2020 tarih ve 349765 sayılı 2020/8 genelge düzenlemeleri esas alınacaktır. İlçe sağlık 

müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından daha sonra yapılacak denetim ve kontrol sonuçları ise 

15.06.2020 tarihine kadar ilçe kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğüne sunulacaktır. 

Canlı müzik belgeli işletmeler, eğlence mekanları, nargile kafelerde yasak devam etmektedir. 

Hiçbir şekilde işletime açılamayacaktır.  

Spor tesisleri saat 24.00 da kapanacaktır. Açık oldukları sürede Koronavirüs bulaşmasına karşı daha 

önceden belirlenen tedbirlere, sosyal mesafe kuralları ile maske dezenfektasyon ve benzeri önlemlere 

uymaya devam edeceklerdir. Kontrolleri ilçe gençlik ve spor müdürlüğünce yapılacak, her işletmeyle ilgili 

düzenlenecek rapor, 10.06.2020 tarihine kadar kaymakamlığımıza sunacaktır. İlçe sağlık müdürlüğünce 

kurulacak komisyon tarafından sonradan yapılacak denetim raporları da 15.06.2020 tarihine kadar 

kaymakamlığımız sunulacaktır. 

Kütüphaneler, gerekli dezenfeksiyon yapılarak ve sosyal mesafe şartları mutlak suretle 

düzenlenerek açılacaktır. Yararlanıcıların ve çalışanların içerde mutlaka maske takmaları sağlanacak, 

maskesi olmayan, içerde takmayanlar hizmetten yararlandırılmayacaktır. 

 

7. Konaklama tesisleri ile ilgili olarak, bakanlık belgeli tesislerin denetim İlçe Turizm Bürosunca, 

Belediye Belgeli tesislerin denetimi de Silifke Belediye Başkanlığınca, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce çıkartılan, 12.05.2020 tarih ve 339385 

sayılı 2020/6 genelgede öngörülen tedbir kurallar temel alınarak, yapılacak, denetim sonuçları 

10.06.2020 tarihine kadar kaymakamlığımıza sunulacaktır. 
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8. Gezi tekneleri, Balık avcılığı tekneleri ve dalış tekneleri hasılı, Turizm amaçlı su sporları ile 

ilgili olarak, 20.05.2020 Tarihinde  kaymakamlığımızda gerçekleştirilen  toplantı sonucunda alınan 

kararlar ilçe hıfzıssıhha kararı haline dönüştürülmüştür. Bu kararların uygulanmalarının denetimi, 

ilçe turizm bürosunca 10.06.2020 tarihine kadar gerçekleştirilerek kaymakamlığımıza sunulacaktır. 

9. Kreşler ve gündüz bakım evleri 01.06.2020 tarihinden itibaren açılması ile ilgili Silifke Sosyal 

Hizmet Merkezi Müdürlüğünce pandemi tedbirleri bakımından denetlenerek 10.06.2020 

tarihine kadar kaymakamlığımıza sunulması. İlçe sağlık müdürlüğünce oluşturulacak komisyon 

tarafından daha sonra yapılacak denetim ve kontrol sonuçları ise 15.06.2020 tarihine kadar ilçe 

kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğüne sunulacaktır. 

10. 01/06/2020 tarihinden itibaren hizmet verebilecek  Sürücü kursları benzeri kurslar Silifke İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğünce 10/06/2020 tarihine kadar denetlenerek, yapılan denetim sonucu 

Kaymakamlığa rapor halinde sunulacaktır. İlçe sağlık müdürlüğünce oluşturulacak komisyon 

tarafından daha sonra yapılacak denetim ve kontrol sonuçları ise 15.06.2020 tarihine kadar İlçe 

Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne sunulacaktır. 

11. Sahillerde denize girişlerin başlaması ile, özellikle plaj alanları civarında, yazlıkların bulunduğu 

yerleşim merkezlerimizde (Taşucu, Susanoğlu,  Yapraklı ve benzerleri) vatandaşların geçişlerine 

mani olacak, toplanmalarına neden olacak hiç bir seyyar satıcının ya da yaz aylarına dönük geçici 

satışyeri, işi ve işletmesinin yapılmasına izin verilmeyecektir. Silifke Belediyesi özellikle seyyar 

satıcılar ve ruhsatsız bu tip iş ve işletmelerle mücadele edecek, aksine davranışlarda bulunanlara 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi en üst miktar üzerinden uygulanacaktır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca 

gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282 nci 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; 

 

Hususu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

  

    BAŞKAN                                    ÜYE           ÜYE                                     ÜYE 

 

 

Ersin EMİROĞLU              Sadık ALTINOK            Dr. Hakan YENER               Atilla ERDEN 

 Kaymakam                          Belediye Başkanı            İlçe Sağlık Müdürü             B.Şehir Bel .Silifke 

                                                                                                                                  Koord.Şb.Md.                   
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Yusuf GÜN                  Uz. Dr. Mehmet FIRAT          Dr. Hasan BAŞAR        Ecz. Yener ÖZER 

Tarım ve Orman                     Serbest Tabip                        Belediye Tabibi           Serbest Eczacı  

İlçe Müdürü 

    

    


