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oDAIARA 2o2ol1 18 sAYıtı GEt{EtGE

llgi : a) 16/O3/2020larihli 5361 sayılı lçişleri Bakanlığı Genelgesi

b) 02/06/2020 Iarih ve 8591 sayıIı İçişleri Bakanlığı Genelgesi

c) Sağlık Bakanlığ nın 12/08/2020 larih ve 1331 sayılı Yazısı

İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından 12/08 /2O2O tarih ve 13102 sayılı
Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemlere itişkin bir genelge yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Koronavirüs (Covid 1 9) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri

Bakanlığının ilgi (a) da kayıtlı Genelgesi ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine
durdurulması ve ilgi (b) Genelgesi ile de spor merkezleri, tesisleri ve salonlannda takım ve temas halindeki
sporla1 müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren

etkinliklere ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaştınlm ıştı.

Bu kapsamda;

- Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan
bilardo masaları dihil) 13,08.202o tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması
kaydıyla faaliyetlerine başlaması

- Sağlık Bakanlığının ilgi (c) yazısı ekinde yer alan ve güncel hali 'Covid t9 Salgın Yönetimi ve

Çalışma Rehberi'nde yayınIanacak olan 'Covidl9 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması
Gereken Önlemler' başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanması,

_ Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin

iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs soru m lusu/sorumIularının görevlendirilmesi.

- Valilik/Kaymakam lıklarca, bilardo salonlannın faaliyetlerini yukanda belirtilen kurallara göre

sürdürmeleri için Umumi Hıfuıssıhha Kanununun 27 ve'72'nci maddeleri uyannca gerekli kararların

allnması,

_ İllİlçe Umumi Hıfuıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyet yürütecek bilardo salonlarının

haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanması, gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakam lar tarafından ilgili meırzuat uyannca gerekli

kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282

ncı maddesi gereğince idari para cezasıverilmesi başta olmak üzere aykınlığın durumuna göre Kanunun

ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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