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Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 31.05.2020 tarihinde Pazar günü saat 14:00 ’da 

Kaymakam Vekili Yunus COŞKUN Başkanlığında olağanüstü toplandı.  

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.  

 

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi 

gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski 

yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.  

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs 

(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok 

tedbir alınmıştır. Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, 

iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde 

kaydedilen olumlu gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden 

değerlendirilmiştir.  

Bu kapsamda:  

 

1- İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 24/03/2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Kararı ile faaliyetleri 

geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, 

çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan 

temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç 

olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a 

kadar hizmet vermeye başlamalarına (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin 

bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.) 

 

2- İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 28/03/2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Kararı ile kısıtlanan 

halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile 

sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri 

içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına 

uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, 

 

3- Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve 

tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının 

yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 

Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına, 

 

4- Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile 

satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı 

müzik faaliyetleri hariç olmak üzere, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, 

çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. 

işletmelerin faaliyetlerini 22.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, (Kendi müşterilerine 

hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), 

spor merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 

24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin 

sonlandırılmasına, 
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Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

 

Oybirliği ile karar verildi.     

 

 

 

 

    BAŞKAN 

 

 

Yunus COŞKUN 

Gönen Kaymakam V. 

ÜYE 

 

 

Osman KESMEN 

Belediye Başkanı 

ÜYE 

 

 

Dr. İsmail Mete OĞUZLAR 

 T.S.M. Başkan V 

   

 

 

 

 

 

  Ü Y E       Ü Y E  

 

 Bayram DEMİR    Ecz. Tarık ÇETİNKAYA 

            İlçe Tarım Ve Orman Müdürü  Serbest Eczacı 


