
 

 

KARAR NO: 2020/22                                                                      KARAR TARİHİ                                                        

İLİ: HATAY                              06.04.2020 

İL HIFZISIHHA KURUL KARARI 

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak nitelendirilen koronavirüs (KOVİD-19) salgınından 

vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha kurulu 06.04.2020 Pazartesi 

günü Vali Yardımcısı Aydın TETİKOĞLU başkanlığında olağanüstü toplandı. 

  Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve 

insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, 

Valilikler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alınmıştır. Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis 

eden bu tedbirlerle insanların toplu olarak bulundukları alanlar kontrol altına alınmış, bu amaçla lokanta, 

restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılanlar yerlerde de geçici olarak kısıtlamalara gidilmiştir. Öte 

yandan koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. 

   

    Bu kapsamda;  
 

1. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek 

içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak 

üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, Kaymakamlıklar tarafından başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak içinde bulunduğumuz süreçte yiyecek bulmakta 

zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,  

2. Bu amaçla, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam 

alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasına, ihtiyaç 

duyulan alanların dezenfekte edilmesine, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerinin 

arttırılmasına, 

3. Kaymakamlarımız tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il 

müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve 

uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesine, 

4. Ayrıca Denizlerimizde sahil kıyı şeridinde ve iç sularda her türlü Amatör balıkçılık faaliyetleri ile tur ve 

gezi tekneleri bu süreçte denize açılmalarının yasaklanmasına, 

5. İlimizde faaliyet gösteren Eczanelerin çalışma saatleri tüm ilçelerimizde uygulanmak üzere yeniden 

düzenlenmiştir. Buna göre hafta içi saat 09.00-17.30 saatleri arasında (17.30 ertesi gün saat 09.00’a 

kadar nöbetçiler açık ) Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında (13.00’dan ertesi gün saat 09.00’a 

kadar nöbetçiler açık)  Pazar günleri sadece nöbetçi eczanelerin açılmasına,  

6. Alınan İdari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereği 

idari işlemin yapılmasına, 

 

       İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının Kaymakamlıklarca ilçe Belediyelerine, Ticaret İl Müdürlüğünce Meslek 

Odalarına duyurulmasına, 

 

       Oy birliği ile karar verildi. 

  

             Aydın TETİKOĞLU 

                      Vali a. 

                                                                                Vali Yardımcısı 


