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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 18/03/2020 tarihli ve 03 sayılı kararı ile; Umuma Açık 
İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada 
bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, 
nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, 
kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun 
salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler 
dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, 
SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri ile yukarıda adı geçen işletme faaliyetlerini yürüten ancak ruhsat 
bilgilerinde bu ad ile anılmayan işletmelerinde faaliyetleri 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle;  

 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27/03/2020 tarihli ve 11 sayılı kararı ile; kamuoyunda sosyete 

pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta 
vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihi 
saat 17:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmuştu. 

 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27/03/2020 tarihli ve 12 sayılı kararı ile; İlimizde tüm yaş 

gruplarındaki vatandaşlarımızın baraj, gölet, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik 
yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları, ayrıca başta kent merkezimizden 
geçen Porsuk Çayı ve etrafındaki yeşil alanlar olmak üzere park ve yeşil alanlarda spor, yürüyüş vb. 
faaliyetlerini yapmaları kısıtlanmıştı. 

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede gelinen noktada Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulunun önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki kararlarla ilgili yapılan değerlendirmeler 
sonucunda; 

1. İşbu kararda faaliyetleri düzenlenen işletmelerin faaliyetlerini yürütürken Sağlık Bakanlığı 
Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi”nde yer alan ve kendi işletmeleri için özel olarak belirlenen/belirlenecek kurallara 
uymalarına,    

2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18/03/2020 tarihli ve 03 sayılı kararının 9. maddesinde sayılan ve 
faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan işletmelerden; 

a) 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, 
kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmelerin saat sınırlamasına 
tabi olmamasına,  

b) 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 başlamasına, kendi müşterilerine 
hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmelerin saat sınırlamasına tabi olmamasına, 
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3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27/03/2020 tarihli ve 12 sayılı kararının 1 / a ve b 

maddelerindeki hükümlerin iptal edilmesine, park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, 
mesire, ören yerleri ve sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlerine 
(yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen/belirlenecek 
kurallar ve mesafe şartlarına uyulması şartıyla 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 
başlanılmasına,  

4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27/03/2020 tarihli ve 11 sayılı kararının 2. maddesi hükmünün 
iptal edilmesine, kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve 
tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının 
yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen/belirlenecek kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 
2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine başlamalarına ve saat 22.00’ye kadar faaliyetlerini 
sürdürebilmelerine,  

5. Her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen/belirlenecek işletme/faaliyet kuralları ve ilgili 
bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan/yapılacak yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak 
anılan faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edilmesine, 

6. 13/04/2020 tarihli ve 22 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nın f maddesi hükmünün “Toplu 
taşıma araçlarına ‘Yolcu Taşıma Kapasitesinin’ azami %50’si kadar yolcu alınabilmesine” 
şeklinde değiştirilmesine, 

7. 06/04/2020 tarihli ve 19 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nın kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektör bünyelerinde bulunan yemekhanelerin kapatılması ile ilgili 4. maddesinin iptal edilmesine, 
belirlenen/belirlenecek kurallar ve mesafe şartlarına uyulması şartıyla faaliyetlerine başlamasına, 

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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