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KARAR 

 

       İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 31.05.2020 tarihinde saat 10.00’da Vali Mustafa 

TUTULMAZ’ın Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile 

toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan 

kararlar doğrultusunda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve 

vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini 

artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, 

kır bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve 

spor merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Yine tüm lokanta ve 

restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabilecekleri 

kararları alındı.  

  Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 

geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme 

sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 

İlgili Genelgeleri kapsamında, Pandemi döneminde Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan kararlar 

ile getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiştir. 

 Bu kapsamda 

 A) Lokanta, Restoran, Kafe Vb. İşyerleri, Park/piknik Alanları/mesire Yerleri, 

Sosyete Pazarları Hk. 

 1.a. Pandemi döneminde Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda 

faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, 

kahvehane, çay 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 belirlenen kurallar 

dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamaları (Kendi müşterilerine hizmet veren 

turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), 

 1.b. Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan 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 

başlamaları, 

 2. Faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan 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 Pazartesi 

gününden itibaren başlanması, 



 3. Geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan 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 

başlanması, 

 01.06.2020 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlayabilecekleri bildirilen işletmelerin, 

pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için faaliyetlerini 

yürütebilmelerini teminen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir 

faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen 30.05.2020 tarihli COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE 

ÇALIŞMA REHBERİ, ayrıca takip eden günlerde yayınlanacak olan SALGIN YÖNETİMİ 

VE ÇALIŞMA REHBERLERİ dahilindeki düzenlemeler esas alınarak işletme/faaliyet 

kuralları çalışma usul ve esaslarını düzenlenmesi,  

  

satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik 

faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay 

bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. 

işletmelerin faaliyetlerini 22.00’a kadar (kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin 

bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), 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 faaliyetlerini 

22.00’a kadar; spor merkezleri/ tesislerinin  faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde 

en geç saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesi, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin 

sonlandırılması,  

 B) Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlamaları 

 1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin 

belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen İçişleri Bakanlığınca 28.03.2020 tarihi ve 6009-6010 

sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldırılması ile, Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak 

seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod 

alındıktan sonra biletlemelerin yapılması, 

 2- Büyükşehir statüsündeki komşu illerimiz Eskişehir ve Konya ile İçişleri Bakanlığının 

19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı Genelgesi kapsamında uygulanan şehir giriş-çıkış 

kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması, 

 3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın  İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli ve 8206 

sayılı Genelgesinde düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir 

ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam 

edilmesi, 

 4- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan 

vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk 

yapabilmeleri, 

 C) 18 Yaş Altı Lisanslı Sporcular Hk. 

 Sokağa çıkma yasağına tabi olan 18 yaş altı milli sporcu lisansına sahip çocuk ve 

gençlerimizin antrenman yapabilmeleri için Valiliklerimiz koordinesinde sporcuların 

durumlarını ibraz eden lisanslarını göstermesi kaydıyla, kolluk kuvvetlerimiz tarafından izin 

belgesi aranmaksızın antrenman faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulması, 



 Kararları alınmıştır. 

 Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi 

gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır. 

 Bu kararlar tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tebliğ 

edilmesi gerektiğine;  

Oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

                                                 

 

  BAŞKAN 

          Mustafa TUTULMAZ  

Vali 
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