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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 
 

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereği 

02.06.2020 tarihinde saat 14.00’da Vali Bilal ŞENTÜRK Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar 

alınmıştır. 

 

Bilecik ili ve tüm ilçelerinde şehiriçi çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen 

yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma 

şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, personel ve işçi servislerinin de 

bu kurala tabi olmaları yönünde karar alınmıştı. 

 

1- Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından Ek-1’deki “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, 

Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması 

Gereken Önlemler”, Ek-2’deki “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken 

Önlemler”, ve Ek-3’deki “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu 

Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehiriçi ve şehirlerarası 

yolcu taşımacılığına ilişkin Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi yayınlanmıştır. 

 

Bu kapsamda; 

a) Bilecik ili ve tüm ilçelerinde şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel 

servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu 

kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılmasına, 

b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi doğrultusunda gerçekleştirilmesine, 

c) Ek-1'deki Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye 

Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin “14.2Yolcular İçin 

Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4’üncü fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı 

kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki 

koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı 

özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre 

düzenleme yapılmalıdır.” hükmü doğrultusunda uygulanmasına, 

 

2- 31.05.2020 tarihli ve 0661-05-13 karar numaralı kararımız dahilindeki uygulamalara esas 

olmak üzere aşağıdaki açıklama kararlarının alınması ihtiyacı hasıl olmuştur. 

 

a) Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek 

lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebileceklerdir. Söz 

konusu işletmeler saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle 

müşteri almamak kaydıyla çalışabilmelerine, 

b) Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, 

restoran vb. yerlerin kapanış saatleri saat 24.00’den sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. 

nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabilmelerine,  
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c) Faaliyete başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları 

ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmeyecektir. 

d) Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. 

amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmayacaktır. Sadece müşterilerin 

dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilecektir. 

e) Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile 

gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine 

ilişkin kısıtlama geçici bir süreliğine devam edecektir. 

f) İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç 

olmak üzere 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 

kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam edecektir. 

g) Salgınla mücadelenin koordine edilmesi, alınacak tedbirlerle halk sağlığının en etkin 

şekilde korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde tutularak faaliyete 

başlaması öngörülen işletmeler için belirlenen kurallar/rehberler kararımız ekinde yer 

almaktadır. 

h) Koronavirüs salgını ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğu göz önüne alınarak; 

Valilik/Kaymakamlıklarca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar 

ile yetkili kamu kurum ve kuruşlarının sürece ilişkin yapacağı/yaptığı tüm düzenlemelerin 

her bir faaliyet konusu için öncelikli olarak değerlendirilmesi, uygulamanın sürekli gözden 

geçirilmesi ve gerekli hallerde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kararların 

alınmasına, 

i) Valilik/Kaymakamlıklarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak kararlara 

ilişkin şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Turizm İşletme 

Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların Koronavirüs salgını ile ilgili alınacak 

tedbirler kapsamında denetimi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan 

komisyon tarafından yerine getirilmesine, 

j) Valilik/Kaymakamlıklarca Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve 

restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetleri Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda halk 

sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin 

bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir 

denetlenmesine,  

 

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Ek: 1- Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve 

Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler 

        2- Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler 

        3- Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili 

Alınması Gereken Önlemler 

 






















