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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

          İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 

 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (COVID-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına; 
 

-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26/03/2020 tarihli ve 10 sayılı kararı ile; büyükşehir, il, ilçe 

belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları 

ertelenmişti. 

-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 49 sayılı kararı ile; lokanta, restoran, 

kafe, kafeterya, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, kır bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, 

okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun 

amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle 

bu işletmeler için belirlenen/belirlenecek kurallar dâhilinde hizmet vermeye başlamasına ve saat 

22.00'ye kadar faaliyetlerini sürdürebilmelerine, 

-Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 

Pazartesi günü itibariyle bu işletmeler için belirlenen/belirlenecek kurallar dâhilinde saat 22.00'ye 

kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'e kadar hizmet vermeye başlaması hususları düzenlenmişti. 

-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11/05/2020 tarihli ve 38 sayılı kararı ile Alışveriş 

Merkezlerinin faaliyetlerinde alınması gereken önlemler ve çalışma prensipleri düzenlenmişti. 

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede gelinen noktada Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki kararlarla ilgili yapılan değerlendirmeler 

sonucunda; 

1-) İl, ilçe, belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Haziran ayı ve sonraki olağan 

meclis toplantılarını yapabilmelerine;  bu toplantılarda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 

tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmasına ve bunlara ek olarak; 

a- Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID19 kapsamında 

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

yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına, 

b- Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin 

ölçülmesine, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişilerin içeriye alınmamasına ve tıbbi maske ile 

sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına, 

c- Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının her toplantıdan önce 

dezenfeksiyonunun sağlanmasına, 
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d- Uygun yerlerde el antiseptiğinin bulundurulmasına, 

e- Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeninin alınmasına, 

f- Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmesine ve 

toplantılar esnasında maskelerin çıkarılmamasına, 

g- Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal 

havalandırmasının sağlanmasına, 

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

temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına, 

2-) Lokanta ve restoranların 22.00 saati itibarıyla oturarak müşteri kabul etmelerini 

sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet 

veren lokanta ve restoranların faaliyetlerini 24.00’e kadar sürdürebilmelerine, 

3-)  İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç 

olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, 

eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin 

birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine 

devam etmesine, 

4-)  Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş 

Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi” nin revize edilen AVM Giriş Çıkış Kapıları ve Genel 

Alanlara Yönelik Önlemler başlığındaki düzenlemelere göre; 

a-Alışveriş Merkezlerindeki dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme 

yapılmasına, mescitlerin COVID19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre; oto kuaförü 

ve oto yıkamaların kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmasına, 

b-AVM’lerde hizmet veren valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim 

etme hizmetinden önce ve sonra ellerinin uygun antiseptik ile temizlenmesine ve araçlara maskesiz 

binmemesine, 

       Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin   

başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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