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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK
başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının
azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler
doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın
Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun
önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine
başlayabileceği kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi ve İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzun 31/05/2020 tarihli ve 2020/5-17 sayılı kararı dahilindeki
uygulamalara esas olmak üzere, Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığımızın
02/06/2020 tarihli ve 89780865-153-E.8591sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıdaki kararların
alınması uygun görülmüştür.
1) Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır
bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00’a kadar
sürdürebilmelerine, söz konusu işletmeler saat 22:00'dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb.
nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabilmelerine,
2) Lokanta veya restoranların 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini
sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetlerinin niteliği gereği gel al yada eve servis
şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerini 24.00 de kadar sürdürmelerine
izin verilmesine,
3) Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan
lokanta, restoran vb. yerlerin çalışma saatlerinde herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
4) İçişleri Bakanlığımızın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi ve İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzun 31/05/2020 tarihli ve 2020/5-17 sayılı kararı kapsamında faaliyete
başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile
satışına geçici bir süreliğine izin verilmemesine,
5) Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb.
amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmamasına, sadece müşterilerin
dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilmesine,
6) İçişleri Bakanlığımızın 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi ve İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16/03/2020 tarihli ve 2020/3-1 sayılı kararı kapsamında faaliyetleri
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geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino,
pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin
kısıtlamanın geçici bir süreliğine devam etmesine,
7) 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,
8) Valilik/Kaymakamlıklarca Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve
restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetleri halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş
sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından
en az on beş günde bir denetlenmesine,
9) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 19.03.2020 tarihli ve 2020/3-3 sayılı kararının “İl
merkez, ilçeler ve beldelerdeki otopazarı ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici bir
süreliğine durdurulması” hükmünün iptali ile pazarlarda faaliyetlere belirlenen kurallar ve
mesafe şartlarına uyularak 05 Haziran 2020 Cuma gününden itibaren başlanmasına,
10) Alınan bu 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.
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