
T.C. 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Sayı : E-83362133-050.01.04 

Konu : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı 23 

KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 17.03.2021 Çarşamba günü saat 09:30'da Vali Yardımcısı Günay 

ÖZTÜRK başkanlığında toplanmıştır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar 

ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları ve İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. 

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabinede ise; yeni 

kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmişti. 

A- Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelge 

Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara verilen cevaplara istinaden; 

1. İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 18.11.2020 tarihli ve 104 No.lu karar ile faaliyetleri durdurulan sinema 

salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo 

salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ile daha önce faaliyetleri durdurulan nargile 

salonları gibi işyerlerinden; 

1.1. Dernek lokallerinin kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla 

akşam 19:00’a kadar açık olabilmelerine, sadece dernek üyelerine %50 kapasite şartına uygun şekilde 

hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade 

edilmemesine, 

1.2. İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu ve bilardo salonu gibi oyun ve eğlence 

yerlerinin genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine, 

2. İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu kararın B.2. maddesi hükmü 

doğrultusunda faaliyetleri durdurulan yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar ile 

içeriye müşteri kabul etmeksizin faaliyet gösterecek olan ganyan, iddia ve milli piyango bayileri gibi 

işyerlerinden; 

2.1. Lunaparkların genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07:00-19:00 saatleri arasında 

çalışabilmelerine, 

2.2. Hamam, sauna, masaj salonlarının 07:00-19:00 saatleri arasında %50 kapasite sınırı 

uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilmelerine, 

3. İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde İl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 25.08.2020 tarihli ve 83 No.lu karar ile faaliyeti durdurulan Kamu kurum 



ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinlerin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

bu işyerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilmelerine, 

4. İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu kararın B.3. maddesi ile şehir içi toplu 

ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanan, 65 yaş ve 

üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını 

kullanabilmelerine, 

B- Sağlık Bakanlığının 09.03.2021 tarihli ve E-67414668-234.01.03-139 sayılı yazısına 

istinaden; İlimiz Okul Çağı İşitme Tarama Programına 01.05.2021 tarihine kadar ara verilmesine, 

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada 

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara 

uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, 

Karar verilmiştir. 

 


