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T.C. 
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı 
 
 
KARAR TARİHİ : 03.06.2020 
KARAR NO  : 2020/6-3 
 
 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 
 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03.06.2020 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK 
başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
 
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu 
düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve 
salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirilmiştir. 
 
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi 
yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama/kısıtlamaların 
bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiştir.  
 
Bu kapsamda, Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığımızın 30.05.2020 tarihli ve 8556 
sayılı, 02.06.2020 tarihli 8591 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ve 8680   sayılı Genelgeleri çerçevesinde 
aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. 
 

1) 31.05.2020 tarihli ve 2020/5-17 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 5. 
Maddesinde”Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet 
kuralları ve ilgili Bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave 
düzenlemelerle ilgili yayınlanan usul ve esaslar ile belirlenen kuralların ilgili işletme ve esnaf 
tarafından uygulanmasına,” kararı alınmış olup; 
 
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan; 

 
1.1. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemlerin,  
1.2. Ayakkabı ve çanta satışı yapan esnafların alması gereken önlemlerin,  
1.3. Bakkalların alması gereken önlemlerin,  
1.4. Büfe, kantin ve bayilerde alınması gereken önlemlerin,  
1.5. Kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerlerinde alınması gereken önlemlerin,  
1.6. Kitap ve kırtasiye mağazalarında alınması gereken önlemlerin, 
1.7. Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde alınması gereken önlemlerin, 
1.8. Kuyumcu, bijuteri ve saatçilerde alınması gereken önlemlerin,  
1.9. Oyuncak mağazalarında alınması gereken önlemlerin,  
1.10. Pazar yerlerinde alınması gereken önlemlerin,  
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1.11. Terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri ve kuru temizlemecilerde alınması gereken önlemlerin, 
1.12. Ticari taksiler ve taksi duraklarında alınması gereken önlemlerin,  
1.13. Kent içi ulaşım araçları (minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve 

diğerleri)ile ilgili alınması gereken önlemlerin,  
1.14. Madenlerde alınacak önlemlerin, 
1.15. Şantiyelerde alınacak önlemlerin, 
1.16. Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında alınması gereken önlemlerin,  
1.17. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında alınması gereken önlemlerin,  
1.18. Akaryakıt istasyonlarında alınması gereken önlemlerin,  
1.19. Market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemlerin, 
1.20. Oto yıkamalarda alınması gereken önlemlerin, 
1.21. Oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde alınması gereken önlemlerin, 
1.22. Oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde alınması gereken önlemler, 
1.23. Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde alınması gereken önlemlerin,  
1.24. Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde alınması gereken önlemlerin, 
1.25. Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında alınması gereken önlemlerin,  
1.26. Tesisatçılarda (elektrik, su, doğalgaz vb.) alınacak önlemlerin,  
1.27. Personel servis araçlarıyla algılı alınması gereken önlemlerin  
1.28. Restoran, lokanta, kafe pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde alınacak önlemlerin,  
1.29. Yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemlerin,  
1.30. Spor salonları ve spor merkezlerinde alınması gereken önlemlerin, 
1.31. Kahve / kıraathaneler ile ilgili alınması gereken önlemlerin,  
1.32. Karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması 

gereken önlemlerin,  
1.33. Site havuzlarında alınması gereken önlemlerin,  
1.34. Kütüphanelerde alınması gereken önlemlerin, 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı yazısı 

ekinde gönderilen; 
1.35. Çay bahçelerinde alınması gereken önlemlerin, 
1.36. Dernek lokallerinde alınması gereken önlemlerin, 
1.37. Kahvehane ve kıraathanelerde alınması gereken önlemlerin, 
1.38. Günübirlik hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzlarında 

uyulması gereken önlemlerin, 
1.39. Lokanta, restoran, kafe vb. işyerlerinde alınması gereken önlemlerin, 
1.40. Sosyete pazarlarında alınması gereken önlemlerin, 
1.41. Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerde alınması gereken önlemlerin, 
1.42. Plaj ve yüzme alanları ile park/bahçe, rekreasyon alanlarında alınması gereken 

önlemlerin, 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı 

yazısında belirtilen; 
1.43. Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirlerin, 

 
esnaf/işletme ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasına,   
 

2) Koronavirüs salgını ile mücadele dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak, 
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İşyerlerinde 
Covid-19 ile Mücadele Platformu, ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından sürece ilişkin 
yapılan/yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelerin, usul ve esaslar ve talimatların ilgili 
esnaf/işletme/kamu kurum ve kuruluşlarınca takip edilmesine,   
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3) 1. maddede sayılan esnaf/işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulayacakları 
tedbirlerin denetiminin, ilgili belediyeler, kolluk kuvvetleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 
faaliyet alanlarına göre ruhsat veren veya denetimini yapan kurumlar ile kamuya ait yerlerde 
kurum amirleri tarafından yapılmasına,   

 
4) Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sorumlu kişi,  kurum ve kuruluşlarca gerekli 

tedbirlerin alınmasına, anılan hususların ilgili Kurum ve Meslek Odalarınca faaliyette bulunan 
sorumlulara, esnaflara/işletmelere almaları gereken önlemlerin tebliğ edilmesi ve duyurularının 
yapılması amacıyla esnaf ve sanatkârlar odası birliğine, oda başkanlıklarına ve Ticaret ve Sanayi 
Odasına tebliğ yapılmasına, 

 

5) Yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak 
üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu 
suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli 
adli işlemlerin başlatılmasına, 
 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 


