İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ
KARAR NO

: 02.06.2020
: 74

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 02.06.2020 tarihinde saat 14:00’da Bursa Valisi Yakup CANBOLAT
başkanlığındakurul üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır.
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.
İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361 sayılı Genelgesi ve 16.03.2020 tarih 4 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile faaliyetleri durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane,
kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle (iskambil, okey,
tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla
yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar hizmet
vermeye başlamasına,
Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi
günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24:00'a kadar
hizmet vermeye başlaması,
Halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil
bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi
park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1
Haziran 2020 Pazartesigününden itibaren faaliyetlerine başlanmasına,
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 kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere
başlanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığının 30.03.2020 tarih 5856 sayılı Genelgesi ve 31.05.2020 tarih 63
sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı dahilindeki uygulamalara esas olmak üzere aşağıdaki açıklamaların
yapılması gerekmiştir:
1-Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek
lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebileceklerdir. Söz konusu işletmeler saat
22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerdir
2- Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb.
yerlerin kapanış saatleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenecektir.
3-İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 5856 sayılı Genelgesi ve 31.05.2020 tarih 63 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapsamında faaliyete başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil,
okey, tavla oyunları ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmeyecektir.
4-Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçlarla
müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmayacaktır. Sadece müşterilerin dinlemesine yönelik müzik
yapılmasına müsaade edilecektir.
5-İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361 sayılı Genelgesi ve 16.03.2020 tarih 4 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu Kararıİçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih 5760 sayılı Genelgesi ve 21.03.2020 tarih
7 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıkapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler,
playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri
yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlama geçici bir süreliğine devam edecektir.
6-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 kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam edecektir.

7-Bakanlığımızca salgınla mücadelenin koordine edilmesi, alınacak tedbirlerle halk sağlığının en
etkin şekilde korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde tutularak faaliyete başlaması
öngörülen işletmeler için belirlenen kurallar/rehberler yazı ekinde gönderilmiştir.
8-Koronavirüs salgını ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğu göz önüne alınarak;
Kaymakamlıklarca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum
ve kuruşlarının sürece ilişkin yapacağı/yaptığı tüm düzenlemelerin her bir faaliyet konusu için öncelikli
olarak değerlendirilmesi, uygulamanın sürekli gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu çerçevesinde kararların alınması gerekmektedir.
9-Kaymakamlıklarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak kararlara ilişkin şikâyet ve
gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta
ve restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetimi Kültür ve Turizm
Bakanlığınca yerine getirilecektir.
10-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
denetlenecektir.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, 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 birliğiyle karar verilmiştir.

