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Ġlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 21.08.2020 tarihinde saat 10:30 da Kaymakam  Erkan 

KAÇMAZ BaĢkanlığında aĢağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iĢtiraki ile toplanarak 

aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır. 

 

 

1) Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler hk. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs 

(Covid19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel 

Müdürlüğünün 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi ile spor merkezlerinin 

faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel 

Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı Genelgesi ile spor merkezleri, tesisleri ve 

salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya 

kiĢilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren etkinliklere iliĢkin getirilen kısıtlamaların 

geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaĢtırılmıĢtı. 

Bu kapsamda; 

Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. iĢletmelerin içerisinde 

bulunan bilardo masaları dâhil) kararın yayım tarihinden itibaren aĢağıda belirtilen hususlara 

uyulması kaydıyla faaliyetlerine baĢlaması, 

Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarihli ve 1331 sayılı yazısında yer alan ve güncel hali 

“Covid19 Salgın Yönetimi ve ÇalıĢma Rehberi” nde yayınlanacak olan “Covid19 

kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” baĢlıklı bölümde belirtilen 

tedbirlerin uygulanması, 

Covid19 salgınına karĢı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim 

ekiplerinin iletiĢim içinde olacağı iĢletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının 

görevlendirilmesi. 

Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyet yürütecek bilardo 

salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanması, 

 

2)İçkili lokanta ve restoranların kapanış saati hk. 

-Kararın yayım tarihinden itibaren içkili(alkollü) lokanta ve restoranların kapanıĢ saati 

24:00 olarak kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

           3) Covid-19 Ek Tedbirleri hk. 

  -Kaymakamlık bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eĢgüdümünü ve 

yönetimini sağlayan Ġlçe Salgın Denetim Merkezi oluĢturulması, 

  -Ġhlallere dair her türlü Ģikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin 

kurulması, 

  -Denetlenen iĢyerleri, Ģehir içi toplu taĢıma araçları, ticari taksiler ve kiĢilerin isim, 

adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri 

tabanının teĢkil edilmesi, 

  -Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiĢ uyarıcı ve uzman 

denetim ekipleri oluĢturulması, 

  -ĠĢyerleri, Ģehir içi toplu taĢıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli 

Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaĢtırılması ve vatandaĢların sistem üzerinden gelen 

salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin 

yoğunlaĢtırılması; bu süreç sonunda tedbirlere uyan iĢyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer 

iĢyerlerinin teĢvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı 

“Covid19 Salgın Yönetimi ve ÇalıĢma Rehberi” ile ĠçiĢleri Bakanlığı denetim formlarında 

belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen iĢyerleri, Ģehir içi toplu taĢıma araçları ve ticari 

taksilere  “Güvenli Alan” logosu verilmesi, 

  -Uygulanacak olan Covid-19 Ek Tedbirlerinin, oluĢturulan yönerge çerçevesinde, 

Vali Yardımcısı BaĢkanlığında, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinasyonu ve 

sekretaryasında yürütülmesi, 

 4) İzolasyon Tedbirleri Hk. 

ĠçiĢleri Bakanlığının 30/07/2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi 2 nci maddesi ile 

“izolasyona tabi tutulan kiĢi bilgilerinin Ġlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle 

ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon Ģartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakam ve kolluk 

birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi” talimatı bildirilmiĢti. 

Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Covid 19 tanılı ya da temaslısı bazı 

vatandaĢlarımızın, acil iĢlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini 

ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları 

tespit edilmiĢtir. 

Bunun önüne geçilmesi amacıyla; 

               -Ġlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı 

olması nedeniyle evde izolasyona alınan kiĢilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon 

koĢullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak 

muhakkak sağlanması, 

-Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir Ģekilde uygulanmasını 

sağlamak amacıyla kurulan Ġlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim 

Ekiplerinin” oluĢturulması, 

 

 

 

 



 

 

-Bu ekiplerin yaygın ve etkin Ģekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalıĢmalarını 

yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluĢları, yerel yönetimler 

ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din 

görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin 

(mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci Ģeklinde) ve 

kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanması, 

-Koronavirüs salgını sürecinde vatandaĢlarımızın sağlığını korumak adına, Sağlık 

Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda “Vaka/Olası Vaka/Yakın Temaslı” olup, 14 gün ev 

izolasyonunda kalması gereken kiĢilerin kurallara uyup uymadığının denetiminin 

gerçekleĢtirebilmesi için, bu kiĢilere ait verilerin ilgili sistemlerden alınarak ġuhut Ġlçe Sağlık 

Müdürlüğünce, Ġlçe Salgın Denetim Merkezi koordinasyonunda, Mahalle  Denetim Ekipleri 

bünyesinde görevli tüm yetkililerle paylaĢılması, verilerin belirtilen amaç dıĢında hiçbir 

Ģekilde kullanılmaması. 

-Kurulan ekiplerin, oluĢturulan yönerge çerçevesinde, Vali Yardımcısı BaĢkanlığında 

Afad koordinasyonu ve sekretaryası ile yürütülmesi, 

  Alınan kararlara uymayan vatandaĢlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 

maddesi gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara 

Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli iĢlemler baĢlatılacaktır.  

            Oy birliği ile karar verilmiĢtir.  
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