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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

 

  GÜNDEM:  

           Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım 

hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.06.2020 Perşembe 

günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları 

almıştır. 

 

 

KARARLAR: 

 

1..31.05.2020 tarih ve 47 sayılı Umumi Hıfzıssıhha sayılı Kurul kararı ile lokanta ve 

restoranların faaliyetlerini 22.00’a kadar sürdürebilecekleri, ayrıca yeme/içme hizmeti veren 

işletmelerin müşteri almamak kaydıyla saat 22.00’dan sonra paket servis hizmeti 

verebilecekleri bildirilmişti. Ancak bazı işletmelerin faaliyet niteliği gereği gece boyunca 

hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin değerlendirmeler bulunmakta olup, lokanta ve 

restoranların saat 22.00 itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas 

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

lokanta ve restoranların faaliyetlerini saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, 

 

2..Alışveriş Merkezlerinin (AVM) 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak 

uymaları gereken usul ve esaslar, ilgili Bakanlıklarla koordineli şekilde belirlenmiş, İçişleri 

Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.05.2020 tarih ve 7809 sayılı Genelgesi gereği 

çıkartılan 2020/ 40 sayılı kurul kararları ile de ilimizde gerekli uygulamalar başlatılmıştı.  

 

3..İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgesi ve 2020/40 sayılı kurul kararlarının Genel Esaslar 

başlığının 6. maddesinde AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak 

alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı, 14. maddesinde 

AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmeyeceği, 

Mescitlerin ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacağı hususları 

düzenlenmişti.  

 

4..Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş 

Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi’nin “ AVM Giriş-Çıkış Kapıları ve Genel 

Alanlara Yönelik Önlemler”  başlığında yukarıda belirtilen hususların, İçişleri Bakanlığı İller 

İdaresi Genel Müdürlüğünün Bila tarih ve Bila sayılı genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki şekilde revize edilmesine;  

 

a- Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına, Mescitlerin 

Covıd-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto Kuaförü ve Oto 

Yıkamaların kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmasına, 
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   b- Valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve 

sonra ellerini alkol bazlı el antiseptiği ile temizlemelerine, valelerin araçlara maskesiz 

binmemesine, 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmış olan kararlara ait uygulamalarda herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara 

uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

Rahmi DOĞAN                                        

        Vali  

 

 

 


