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GÜNDEM: 
  
Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve 
salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı 
alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin 
genel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra her bir 
faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve 
tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. 
      
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06.08.2020 tarih ve 12799 
sayılı        “ Güncel Covid-19 Atlı Spor Faaliyetlerine Yönelik Alınan Önlemler ‘’ 
konulu Genelgesi gereği, ilimizde yürütülecek uygulamaları değerlendirmek üzere, 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca yapılan 2020/96 sayılı 
kurul toplantımızda konu ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
         
KARARLAR: 
  
1. İlimiz genelinde geçerli olmak üzere; 2020/2 ve 2020/4 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurul Kararlarımız ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan ganyan bayilerinin “Covid 
19 Kapsamında Ganyan Bayilerinde Alınması Gereken Önlemler” çerçevesinde, 
aşağıda yer alan tedbirlerin tamamına riayet edilmesi şartı ile faaliyette 
bulunabilmelerine karar verilmiş olup bu kapsamda; 
a-    Çalışanlar ve müşteriler dâhil, 4 metrekareye düşen kişi sayısı 1 görevliyi 
geçmemelidir. Bu görevli maske takmalıdır. 
b-    Sık aralıklar ile el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve 
sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 
kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun 
yeterlidir. 
c-    Müşterilerin bayilik içine içeri girmeden kapıya monte edilen ve vezne/gişe 
tarzında penceresi olan separatör ile bahisleri bayi dışında alamadığı durumlarda: 
Görevli ile ganyan bayiine gelen kişilerin direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve 
damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla aralarında şeffaf bir bariyer 
bulunmalıdır.  
d-    Ganyan bayiinin önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları ve 
maske takmaları sağlanmalıdır. 
e-    Ganyan bayiinin önünde kalabalık oluşması engellenmelidir. 
  
2. İlimiz genelinde atlı spor faaliyetlerinin “Covid 19 Kapsamında Türkiye Jokey 
Kulübü Tarafından Düzenlenen Faaliyetlerin Yürütülmesi Sırasında Alınması 
Gereken Önlemler” kapsamında aşağıda yer alan tedbirlerin tamamına riayet 



edilmesi şartı ile yürütülmesine,  
a-    Her türlü atlı spor faaliyetleri bu aşamada seyircisiz yapılmalıdır. 
b-    Hipodromlara yarışlar esnasında sadece antrenör, jokey, seyis, yarış görevlileri 
ve at sahibi alınmalıdır. 
c-    Bu kişilerin hipodroma girerken ateş kontrolü ve semptom sorgulaması yapılmalı, 
ateşi ya da semptomu olanlar hipodroma alınmamalı ve sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmelidir. 
d-    Hipodrom içerisinde bulunan görevliler zorunlu olmadıkça bir araya 
gelmemelidirler. 
e-    Hipodrom içerisinde bulunan görevliler sosyal mesafe kurallarına uymalı, maske 
kullanmalı ve el hijyenine dikkat etmelidirler. 
  
Kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulacak denetim ekiplerince, söz konusu 
faaliyetlerin ve ganyan bayilerinin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 
06.08.2020 tarih ve 12799 sayılı “ Güncel Covid-19 Atlı Spor Faaliyetlerine Yönelik 
Alınan Önlemler ‘’ konulu Genelgesi ve 2020/96 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul 
Kararımıza ekli denetim formu kullanılarak ayda en az bir kez denetlenmesinin 
sağlanmasına,  
  
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere 
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin 
sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 
maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun 
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara 
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 
başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi. 
 


