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K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04.12.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk; 

 

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 30.1 1.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgeleri gereğince İlçe 

Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce 01.12.2020 tarih 68 nolu kararımızla yüzme havuzlarının 

faaliyetlerinin durdurulduğu; ancak Türkiye Şampiyonası, Milli Takım Seçmeleri veya Türkiye 

Ön Eleme Müsabakalarına katılacak muhtelif yaş gruplarındaki lisanslı yüzücülerin antrenman 

yapmaları gerekliliği görüşülmüş olup; 

1. Türkiye Şampiyonası, Milli Takım Seçmeleri veya Türkiye Ön Eleme 

Müsabakalarına katılacak muhtelif yaş gruplarındaki lisanslı yüzücülerin 

antrenman yapabilmeleri için gerekli hijyen ve mesafe koşullarının sağlanarak 

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı en az bir yüzme havuzunun açık 

tutulmasına/faaliyetine devam etmesine İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce karar 

verilmiş olup, İlçemizden de katılacak olan sporcuların kısıtlamalardan muaf 

olmalarına; 

2. İlimizde açık tutulacak olan yüzme havuzlarından sadece yukarıda belirtilen 

lisanslı sporcuların antrenman amacıyla gitmelerine izin verilmesine, 

3. Yukarıda belirtilen müsabaka ve şampiyonalara yönelik antrenman faaliyetinde 

bulunacağını ilgili federasyon veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla 

belgeleyen her yaş grubundaki lisanslı yüzücülerin sokağa çıkma kısıtlamasından 

muaf tutulmasına, 

4. Bu istisnadan 18 yaşın altındaki lisanslı yüzücülerin antrenmanlara gidip gelmesi 

için yanlarında bulunabilecek en fazla bir refakatçinin (anne, baba, kardeş) de 

yararlanmasına, 

5. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 68 nolu kararında, "...konaklama tesislerinde 

sadece konaklayan müşterilerin, yüzme havuzu, sauna, masaj salonu 

hizmetlerinden faydalanabilmelerine…” şeklinde karar alınmışsa da, pandemide 

gelinen son durum ve İçişleri Bakanlık Makamının son açıklamaları da göz önünde 

bulundurularak; 



Ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler 

(konaklama tesisleri dahil) içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, 

sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar 

alınıncaya kadar kapalı olmasına, 

İlgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların 

yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasın, uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesine, 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi, 

TCK'nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

idari cezaların Mülki makamca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde kolluk kuvvetleri (İlçe 

Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine,  

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 

 

 

                BAŞKAN      ÜYE    ÜYE 
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        Mengen Kaymakamı      Belediye Başkanı           Başhekim 
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