
 
 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

 KARAR TARİHİ : 07 / 06 / 2020                                                       KARAR NO : 2020 / 21 

 

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

maddeleri gereği, 07.06.2020 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. Alışveriş Merkezlerinin (AVM) 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave 

olarak uymaları gereken usul ve esaslar, 12.05.2020 tarih ve 15 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul 

Kararımız ile belirlenmişti. 11.05.2020 tarih ve 7809 sayılı Genelgenin, A) Genel Esaslar 

başlığının;  

 6 ncı maddesinde AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak 

alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı, 

 14 üncü maddesinde, AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir 

süreliğine verilmeyeceği, mescitlerin ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime 

kadar kullanılmayacağı hususları düzenlenmişti. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2020 tarih ve 8737 sayılı 

“Alışveriş Merkezlerinde Uygulanan Tedbirler Hk.” hakkındaki Genelgeleri kapsamında; 

Sağlık Bakanlığı bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş 

Yerlerinde alınması Gereken Önlemler Rehberi”nin AVM Giriş-Çkış Kapıları ve Genel 

Alanlara Yönelik Önlemler başlığında, yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde 

revize edilmiştir: 

 

a. Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına, 

Mescitler COVİD-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto 

Kuaförü ve Oto Yıkamalar, kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre 

çalışmalarına, 

 

b. Valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden 

önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelerine. valelerin araçlara 

maskesiz binmemelerine, 



 
 

 

 

2. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri 

Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması”  hakkındaki Genelgeleri kapsamında;  

 

a. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı 

Genelgeleri ile ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 

07.06.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı 

olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı 

çıkabilmelerine,  

b. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı 

Genelgeleri ile 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin 10.06.2020 

Çarşamba günü ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme 

mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 

dışarı çıkabilmelerine karar verilmesine, 

 

Bu çerçevede,  

 Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat 

aralığı dışında İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarih ve 5762, 03.04.2020 

tarih ve 6235 sayılı Genelgeleri kapsamında ilimizde 65 yaş ve üzeri ile 

kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile 31.12.2002 tarihinden sonra 

doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması 

uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve 

denetimlerin yapılmasına, 

 

3. 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 birliğiyle karar verilmiştir. 

 

  

 

 

 

 

 


