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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi 

gereği 04.06.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ Başkanlığında toplanarak aşağıda ki kararları 
almıştır. 

 
1) İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 31.05.2020 tarih ve 42 nolu ara kararı 5. Maddesindeki 

işletmelerin çalışma koşullarına ek olarak; lokanta ve restoranların 22.00 saati 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 24.00 de kadar 
sürdürmelerine izin verilmesine, 

2) İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi nin 11.05.2020 tarih ve 31 nolu ara kararı; 

a) 6 ncı maddesinde AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarında 
bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı, 

b) 14 üncü maddesinde, AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine 
verilmeyeceği, mescitlerin kullanılmayacağı hususları düzenlenmişti. 

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş  Yerlerinde 
Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nin AVM Giriş Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik 
Önlemler doğrultusunda yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde revize edilmiştir: 

• Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılır. Mescitler COVID-19 
Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto Kuaförü ve Oto Yıkamalar, kendi 
sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmalıdır. 

• Valeler eldiven kullanmamalıdır. Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve 
sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelidir. Valeler araçlara maskesiz binmemelidir. 

3) Yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde daha önce alınmış olan büyükşehir, il, ilçe, belde 
belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara 
riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmiştir. Söz 
konusu yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan sonraki 
toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek 
kurallara uyulmakla birlikte; 

a) Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması 
gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin 
içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. 

b) Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülmelidir. 38 
dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna 
başvurması sağlanmalıdır. 

c) Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonu 
sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlem mutlaka 
yapılmalıdır. 

d) Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 
e) Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır. 
f) Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli ve toplantılar 

esnasında maske çıkarılmamalıdır. 
g) Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırması 

sağlanmalıdır. 

h) Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik 
ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır. 
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4) İlimizde transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme 

yapmayacaklardır. 
5) Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhları haricinde zaruri haller dışında 

duraklama ve bekleme yapmayacaklardır. 
 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan 
şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara 
uymayan işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL 
idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli 
işlemlerin başlatılmasına, 

 
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine 

oy birliği ile karar verilmiştir.  04.06.2020 

 

 

 
 


