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 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

13/08/2020 tarihinde Vali Vekili Muhittin GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen 

üyelerin iştiraki ile gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları 

almıştır. 

 

K A R A R 

           

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs 
(Covid19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla ilgi İçişleri Bakanlığı İller 
İdaresinin 16.03.2020 tarih 5361 sayılı genelgesi ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin 
geçici bir süreliğine durdurulması ve ilgi 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı genelgesi ile 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 kısıtlamaların geçici 
bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı.         

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin 
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet 
alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar 
faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda; bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin 
içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen 
hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına karar verilmiştir. 

 

• Sağlık Bakanlığının ilgi (c) yazısı ekinde yer alan ve güncel hali “Covid-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayınlanacak olan “Covid-19 Kapsamında Bilardo 

Salonlarında Alınması Gereken Önlemler’ başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin 

uygulanmasına, 

• Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim 

ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının 

görevlendirilmesine, 

• Faaliyet yürütecek bilardo salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesinin 

sağlanmasına, 

 

 

 

      

    Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. 
Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para 
cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına; 

 

 Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 



 

 

BAŞKAN 

 

    Muhittin GÜREL 

Vali Vekili 

 
 

 

 

 

 

ÜYE                                             ÜYE                                      ÜYE 

 

Rafet VERGİLİ                      Op.Dr. İsmail KARA                Hasan ÖZTÜRK 

         Belediye Başkanı                      İl Sağlık Müdürü V.          Çevre ve Şehircilik  İl Md.   

 
 

 

 

 

 

            ÜYE                                            ÜYE                                ÜYE 

 

       Nevzat AKBAŞ                    Çetin AYVALIK               Doç. Dr. Nihat YILMAZ 

    İl Milli Eğitim Müdürü         İl Tarım ve Orman Md.      KBÜ Eğt.Arşt.Hast.Başhekimi 

 

 

 
 

 

 

  ÜYE                                                ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                  Ecz.Recep YILDIZ 

   Serbest Tabip                            Serbest Eczacı 

 

 

 

 
 

 

 

         

                      

 

 

 
 


