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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

 

Karar No  : 2020/76 

Karar Tarihi : 13/08/2020 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın 13.08.2020 tarihli ve E.13101 

sayılı "Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler”  konulu genelgesi kapsamında 

gerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. 

maddesine istinaden 13.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki 

kararları almıştır. 

 

    GÜNDEM: 

    Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 

olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve 

salgının yayılmasını engellemek amacıyla yukarıda zikredilen İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması. 

 

     KARAR: 

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının, kamu 

düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirildiği, 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs 

(Covid19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 

tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine 

durdurulduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 02.06.2020 tarihli 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 kararlaştırıldığı, 

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 sağlandığı, 

Bu kapsamda; Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin 

içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara 

uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlaması, 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 12.08.2020 tarihli ve 1331 sayılı 

yazısı ekinde yer alan ve güncel hali “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde 

yayınlanacak olan “Covid19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” 

başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanması, 

Valilik/Kaymakamlıklarca, bilardo salonlarının faaliyetlerini yukarıda belirtilen 

kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri 

uyarınca gerekli kararların alınması,  

İçişleri Bakanlığı'nın 13.08.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 

E.13101 sayılı Genelgesi ile bildirilmiştir. 

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar kapsamında yapılan görüşme sonucunda; 
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           1- Bu karar 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, 

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

ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının 

görevlendirilmesine, 

           3- Faaliyete başlayacak bilardo salaonlarının haftada en az bir kez  

denetlenmesinin sağlanmasına, 

    4- Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk 

birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından yapılmasına, 

          5- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her 

seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre; 

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, 3.150,00 TL idari para 

cezası uygulanmasına, 

b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası 

uygulanmasına, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 

başlıklı 195. maddesinde yer alan “...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki 

aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan 

kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara 

bildirilmesine, 

d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların 

uygulanmasına, 

              İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi 

ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 13.08.2020 

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Ek: Covid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler (5 sayfa ) 


