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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 
           İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 
kararlar alınmıştır. 
 
 ALINAN KARARLAR 
 

COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 
Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında 
tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmişti. 

 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18/03/2020 tarihli ve 03 no.lu kararı ile spor merkezlerinin 

faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmuş ve 03/06/2020 tarihli ve 53 no.lu kararı ile ilgili 
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 etmesi 
kararlaştırılmıştı. 

 
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve 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. 

 
 Bu kapsamda Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde 
bulunan bilardo masaları dâhil) aşağıda belirtilen ve “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi”nde yayınlanacak olan “COVID-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken 
Önlemler’ başlıklı bölümde belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla 13.08.2020 tarihinden itibaren 
faaliyetlerine başlayabilmelerine, 
 

1. COVID-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin 
iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine ve 
görevlendirilen personelin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin tesisin bağlı 
bulunduğu ilçe kaymakamlığına bildirilmesine, 

2. COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla 
faaliyetlerine başlayacak bilardo salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesine, 

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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