
İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/05/2020 tarihli ve 8556 sayılı yazısı.
b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 49 no.lu kararı.
c) Valiliğimizin 30/05/2020 tarihli ve 2020/30 sayılı kararı.

       Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Koronavirüs (COVID19)
salgınının yayılmasını önlemek ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla alınan kararlar
ile geçici süreli olarak faaliyetleri durdurulan/kısıtlanan işletmeler ile park/piknik alanları,
mesire yerleri ve sosyete pazarlarının belirlenen/belirlenecek kurallar dahilinde
açılmasına ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi (b) ile Valiliğimizin ilgi (c) kararı
yazımız ekinde gönderilmiştir.
        1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle faaliyetlerine başlaması öngörülen işletmelere,
Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “COVID19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan  ve ilgili bakanlıklar ile kurumlar tarafından
yapılan/yapılacak yeni/ilave düzenlemeler de göz önünde tutularak kendi işletmeleri için
özel olarak belirlenen/belirlenecek işletme/faaliyet kuralları, ilçe kaymakamlıklarınca
ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edilecektir.
        İlgi talimatlar gereği; alınması gereken tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle
planlanması/uygulanması ve konunun kaymakamlar ile diğer/sıralı sorumlu amirler
tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda
gereğini önemle rica ederim.

Özdemir ÇAKACAK
Vali

Ek:
1 İlgi (a) Yazı (3 sayfa)
2 İlgi (b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (3 sayfa)
3 İlgi (c) Valilik Kararı (2 sayfa)

Dağıtım:

Vali Yardımcılarına
14 İlçe Kaymakamlığına
Valilik Birimleri
Kamu kurum ve kuruluşlarına
Oda Başkanlıklarına

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

COVID19 Koordinasyon Bürosu

Sayı   : 42849264000E.7297 31/05/2020
Konu : Koronavirüs (COVID19) Tedbirleri / İşletmeler, 

Park/Piknik Alanları ve Sosyete Pazarlarının Açılması

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(QwY8XgnKmiWJ/rPZb2zjsQAOu681I2dr) kodunu yazınız.

Arifiye Mah. İki Eylül Caddesi Adliye Sok. No:3 Eskişehir
Telefon No: (222)214 26 26 Dahili: 2717 Faks No: (222)214 27 63
ePosta: covid19@eskisehir.gov.tr İnternet Adresi: http://www.eskisehir.gov.tr/

Bilgi için: Fatih YAVUZ
Şef

Telefon No: (222)214 27 17

 

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 01/06/2020-E.20380



ESKİŞEHİR VALİLİĞİNDEN 

Karar Tarihi : 30/05/2020 
Karar Sayısı  : 2020/30 

ilgi : 	a) İçişleri Bakanlığı  Iller idaresi Genel Müdürlüğünün bila tarihli sayı lı  yazısı . 
b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 49 sayı lı  kararı . 

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; 

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede gelinen noktada Bilim Kurulunun önerileri de 
dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Bakanlığımızın ilgi (a) talimatlarına 
istinaden ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi (b) kararına dayalı  olarak İl Idaresi 
Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Bu kapsamda; 

İşbu kararda faaliyetleri düzenlenen işletmelerin faaliyetlerini yürütürken Sağlık 
Bakanlığı  Bilimsel Danışma Kumlu tarafından hazı rlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberi"nde yer alan ve kendi işletmeleri için özel olarak 
belirlenen/belirlenecek kurallara uymalarına, 
a) Lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, kır 
bahçesi, demek 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) I Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle bu işletmeler 
için belirlenen/belirlenecek kurallar dahilinde hizmet vermeye başlamasına ve saat 
22.00'ye kadar faaliyetlerini sürdürebilmelerine, kendi müşterilerine hizmet veren turizm 
tesislerinin bünyesindeki işletmelerin saat sını rlamasma tabi olmamasına, 

b) Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin I Haziran 
2020 Pazartesi günü itibariyle bu işletmeler için belirlenen/belirlenecek kurallar dahilinde 
saat 22.00'ye kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'e kadar hizmet vermeye 
başlamasına, kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki 
iş letmelerin saat sımrlamasına tabi olmamasına, 

Park/bahçe, relcreasyon 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, 
Kamuoyunda sosyete pazarı  olarak adlandı rılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda 
giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının 
yapı ldığı  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, 



Her bir faaliyet alanı  için ayrı  ayrı  belirlenen/belirlenecek işletme/faaliyet kuralları  ve 
ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapı lan/yapı lacak yeni/ilave düzenlemeler göz 
önünde tutularak anılan faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ  
edilmesine, 
Toplu taşıma araçları na "Yolcu Taşıma Kapasitesinin azami %50'si" kadar yolcu 

alınabilmesine, 
Kamu kurum ve kuruluşları  ile özel sektör bünyelerinde bulunan yemekhanelerin 
belirlenen/belirlenecek kurallar ve mesafe şartlarına uyulması  şartıyla faaliyetlerine 
başlamasına, 

Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 1593 sayı lı  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 
282'nci maddesi gereğince idari para cezası  uygulanmasına 5237 sayı lı  Türk Ceza 
Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin baş latı lmasına İl idaresi 
Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

Özdemir AKACAK 
Vali 



Eskişehir Valiliğine

İlgi : a) 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgemiz.
b) 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı Genelgemiz.
c) 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgemiz.
ç) 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgemiz.

 

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

Alınan tedbirler kapsamında;
İlgi (a) Genelgemiz ile 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 durdurulması; ilgi (b)
Genelgemiz ile tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gelal
benzeri şeklinde çalışabilecekleri,

İlgi (c) Genelgemiz ile vatandaşlarımızın hafta sonlarında sahil bantları, mesire ve ören
yerleri, piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetleri yapmalarının
yasaklanması, il ve ilçelerin durumuna göre tedbirin hafta içinde de uygulanabileceği,

İlgi (ç) Genelgemizle 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 faaliyetlerinin 27.03.2020 tarihi saat 17:00
itibariyle geçici bir süreliğine durdurulması yönünde Valiliklerimize talimat verilmişti.

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

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

ÇOK ACELE
Sayı   : 89780865-153-E.8556 30/05/2020
Konu : Koronavirüs TedbirleriLokanta, 

Restoran, Kafe Vb. İşyerleri, 
Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri, 
Sosyete Pazarları Hk.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(ZLJ6JA-IhLKab-K2eUKp-CmReO5-ZkacRG53) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ekrem SALTIK
İçişleri Uzmanı

Telefon No:

 



geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme
sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgi (a), (b), (c) ve
(ç) Genelgelerimizle getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları
değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda
1.a. İlgi (a) ve (b) Genelgelerimiz ile 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. İlgi (a) Genelgemiz ile 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. İlgi (c) Genelgemiz ile 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 .  İlgi (ç) Genelgemiz ile  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,

kararlaştırılmıştır.
1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirtilen faaliyet konularında hizmetlere

başlanabilmesi için Valilik/Kaymakamlıklarımızca;
·     İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci
maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması,

·     Ayrıca pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı
belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili Bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya
yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul
ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınması, bahse
konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edilmesi,

·     Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile
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

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(ZLJ6JA-IhLKab-K2eUKp-CmReO5-ZkacRG53) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ekrem SALTIK
İçişleri Uzmanı

Telefon No:



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,

·     Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması
hususlarında;
 
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

 
Süleyman SOYLU

Bakan
Ek: COVID19 Salgın Yönetimi ve Calışma Rehberi

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İL VALİLİĞİNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

CUMHURBAŞKANLIĞINA
ADALET BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞINA

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(ZLJ6JA-IhLKab-K2eUKp-CmReO5-ZkacRG53) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ekrem SALTIK
İçişleri Uzmanı

Telefon No:
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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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  Özdemir ÇAKACAK 

                                                                Vali 
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