
 
 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

 KARAR TARİHİ : 03 / 06 / 2020                                                       KARAR NO : 2020 / 20 

 

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. 

maddeleri gereği, 03.06.2020 tarihinde Uşak Valisi Sayın Funda KOCABIYIK Başkanlığı’nda 

olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı 

ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi 

koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir.  

 

1. Kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 

tarafından “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye 

Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler”, “Personel Servis Araçlarıyla 

İlgili Alınması Gereken Önlemler”, ve “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, 

Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehir içi ve 

şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayınlanmıştır. İçişleri Bakanlığı İller 

İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı “Şehiriçi ve Şehirlerarası 

Yolcu Taşımacılığı” hakkındaki Genelgeleri kapsamında; 

 

a. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı 

Genelgesi ve 23.03.2020 tarih ve 2020/03 Nolu İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurul 

Kararının 16 maddesince; tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel 

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

yolcu kabul edileceği yönündeki alınan kararın kaldırılmasına, 

 

b. Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulama Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda 

gerçekleştirilmesine, 

(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-

calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf)  

 Kent içi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye 

Otobüsleri ve Diğerleri) İle İlgili Alınması Gereken Önlemler, 

 Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler, 

 Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı İle 

İlgili Alınması Gereken Önlemler, 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf


 
 

 

c. Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye 

Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin “14.2 Yolcular 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.” hükmünün uygulanması kapsamında 

madde metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma 

kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin 

uygulamada; 

 Minibüs, Dolmuş ve Servis Araçlarında: Araç ruhsatında yazılı olan koltuk 

kapasitesi kadar yolcu taşıyabilmesine, kesinlikle ayakta yolcu alınmamasına, 

karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde 

birer koltuk boş bırakılarak oturulmasına, 

 Şehir İçi Taşımacılık Yapan Belediye ve Özel Halk Otobüslerinde: Araç 

ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında 

yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin %30’u kadar da ayakta yolcu 

taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze 

gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına, 

 İlçelerden Yolcu Taşımacılığı Yapan Özel Halk Otobüslerinde: Araç 

ruhsatında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar yolcu taşıyabilmelerine, bu 

araçlarda kesinlikle ayakta yolcu alınmamasına, karşılıklı oturma düzeni varsa 

bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak 

çapraz olarak oturulmasına, 

 

d. Rehberlerde (b fıkrasındaki) belirtilen hususlarla ilgili olarak sorumlu kişi, kurum ve 

kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, rehberlerde belirtilen hususların ilgili 

Kurum ve Meslek Odalarınca sorumlulara tebliğ edilmesine, rehberlerde belirtilen 

kurallarla ilgili afiş, broşürler hazırlanarak araçlara ve duraklara asılmasına, dijital 

ekranlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına, kurallarla ilgili araçlarda 

anonslar yapılmasına, 

 

e. Araçlarda belirlenen kurallar ve boş bırakılması gereken koltuklarla ilgili 

işaretlemelerin yapılmasına, 

 

f. Araçlara kesinlikle maskesiz yolcu alınmamasına, el dezenfektanı veya kolonya 

bulundurulmasına, sosyal mesafenin korunmasına yönelik ilave tedbirlerin alınmasına, 

 

 

 



 
 

 

2. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2020 tarihli ve E.8591 sayılı 

“30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemizin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar” 

konulu Genelgesi dahilinde ve 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlanan 

yerler hakkındaki uygulamalara esas olmak üzere; 

 

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

dernek lokalleri ve çay bahçelerinin faaliyetlerini saat 22:00’a kadar 

sürdürebilmelerine, söz konusu işletmelerin saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne 

hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabilmelerine, faaliyetinin 

niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların 

22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas olmakla 

beraber faaliyetlerini saat 24.00 de kadar sürdürmelerine izin verilmesine, 

 

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

restoran vb. iş yerlerinin 24 saat esasına göre çalışabilmelerine, 

 

c. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı 

Genelgesi ve İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.05.2020 tarihli ve 2020/19 

no’lu Kararı kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla faaliyete başlayan iş 

yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına 

geçici bir süreliğine izin verilmemesine, 

 

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

amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılamayacağına, sadece müşterilerin 

dinlemesine yönelik müzik yapılabileceğine, 

 

e. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı, 

21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı Genelgeleri kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine 

durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, 

meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin 

kısıtlamanın geçici bir süreliğine devam etmesine, 

 

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 kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesine, 

 

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, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2020 tarih ve E.8591 sayılı Genelgeleri ekindeki 

kurallar/rehberler doğrultusunda; 

 Çay bahçeleri, 

 Dernek lokalleri, 

 Kahvehane ve kıraathaneler, 

 Günübirlik hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme 

havuzları, 

 Lokanta, restoran, kafe vb. işyerleri, 

 Sosyete pazarları, 

 Spor merkezleri/tesisleri vb. yerler, 

 Plaj ve yüzme alanları ile park/bahçe, rekreasyon alanları, 

 

Alınması gereken önlemlerin (ayrıca, bundan sonra ilgili Bakanlıklarca 

yayınlanacak genelge ve talimatların) Belediyeler, ilgili İl ve İlçe Müdürlükleri 

tarafından işletmecilere/esnafa ve meslek kuruluşlarına tebliğ edilmesine,  

 

h. Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımızca 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 denetiminin Uşak İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünce yerine getirilmesine, 

 

i. İçişleri Bakanlığı Genelgelerine konu, Turizm İşletme Belgeli olan konaklama 

tesisleri, lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetlerinin 

Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulacak komisyon tarafından en az 

on beş günde bir denetlenmesine,  

 

3. Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın talebi üzerine, bölgede 

faaliyet gösteren firmaların bünyesinde yer alan D2 Yetki Belgeli araçların pandemi 

döneminde şehir içinde işçi servisi olarak kullanılmasına dair 30.05.2020 tarih ve 2020/19 

nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 3. Maddesindeki uygulamanın kaldırılmasına, 

 

4. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı 

“Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk.” Genelgeleri 

kapsamında; Halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan; otel, termal/kaplıca 

otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren 

mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 



 
 

 

tedbirlere ilave olarak ilgili Genelge ekinde yer alan tedbirlerin alınması ve sürekliliğinin 

sağlanmasına,  

 

5. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2020 tarih ve 5887 sayılı 

Genelgeleri ve 28.03.2020 tarih ve 2020/04 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 5. 

Maddesince il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel 

meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine dair karar 

alınmıştı. Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda 

normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün 03.06.2020 tarih ve 8752 sayılı “Yerel Yönetim birimlerinin Meclis 

Toplantıları” hakkındaki Genelgeleri kapsamında, daha önce toplantıların ertelenmesi 

hakkındaki 28.03.2020 tarih ve 2020/04 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 5. 

maddesinin kaldırılmasına, 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) asılmasına, 

b. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri 

ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi 

maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına, 

c. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının 

dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her 

toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmasına, 

d. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına, 

e. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına, 

f. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli 

ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamasına, 

g. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal 

havalandırmasının sağlanmasına, 

h. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo 

vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına, 

 

6. Alınan kararlara 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 birliğiyle karar verilmiştir. 


