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                                 İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

KARAR TARİHİ : 31.05.2020 

KARAR NO  : 2020/32 

 

 

    İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince, Vali Sn. Salih 

AYHAN Başkanlığında ve 31.05.2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan asıl üyeler dışında, 

süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşlarının en üst yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü 

toplanmıştır. 

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

olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski 

yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak, virüsün yayılım hızı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli 

önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur. 

  Pandemiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların olumlu sonuçları bir süreden beri ülke 

genelinde alınmaktadır. Söz konusu gelişmeler ışığında, sosyo-ekonomik hayatın biran önce normale dönmesi 

amacıyla 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’den itibaren sonlandırılmıştır. Ancak aşağıda belirtilen iş yerlerinin 

sadece izin verilen faaliyetlerini, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan, “COVID-19 SALGIN 

YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”, “Bilimsel Danışma Kurulu”, sektörlere göre ilgili “Bakanlık 

Talimatları” ve “Hıfzıssıhha Kurul Kararları”nda belirtilen koşullara uymak kaydıyla izin verilmiştir. 

 

A. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı  

1. İçişleri Bakanlığının 28.03.2020 tarih 6009/6010 sayılı Genelgesi ve 28.03.2020 tarih 

2020/10 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması 

azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, ilimizde tüm vatandaşlarımızın ancak 

“Seyahat İzin Kurulu” ndan izin alınarak, şehirlerarası yolculuk yapmaları gerektiği 

yönünde kısıtlaması kararı alınmıştı. 

2. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) 

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra, biletlemelerin 

yapılması kaydıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.  

3. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) Seyahat İzin 

Belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen İçişleri Bakanlığının 28.03.2020 tarih 6009/6010 

sayılı Genelgesinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle 28.03.2020 tarih 2020/10 sayılı İl 

Hıfzıssıhha Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve şehirlerarası toplu ulaşım 

araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar-HES 

uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına, 

4. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarih 8206 sayılı 

Genelgesi ve 27.05.2020 tarih 2020/29 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıile düzenlenen 

Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek 

şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,  

5. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan 

vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk 

yapabilmelerine, 

izin verilmiştir.  

 

B. Lokanta, Restoran, Kafe vb. İşyerleri, Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri, Sosyete 

Pazarları 

1. Lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerleri 

a. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361 sayılı Genelgesi ve 17.03.2020 tarih 

2020/04 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence 

Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada 
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bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen, pastane, kafe, 

kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme 

havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri 

geçici süreliğine durdurulmuştu, 

b. İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih 5760 sayılı Genelgesi ve 22.03.2020 tarih 

2020/5 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. 

işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabileceklerine,  

i. Bu kez; 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),  izin 

verilmiştir. 

2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri 

a. İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih 6007 sayılı Genelgesi ve 28.03.2020 tarih 

2020/10 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu 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. faaliyetlerinin, 

b. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361 sayılı Genelgesi ve 17.03.2020 tarih 

2020/04 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan 

yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 

faaliyetlerinin, 

durdurulmasına karar verilmişti.  

c. Ülke genelinde elde edilen olumlu gelişmeler üzerine, sözü edilen iş yeri ve alanların 

kullanılmasına/faaliyete tekrar başlamasına, aşağıdaki koşullarda izin verilmiştir.  

i. 2/a bendinde sayılan alanlar, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak, 

1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren (yerleşim yeri içi 

park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) başlanmasına, 

ii. 2/b bendinde sayılan iş yerleri ve spor merkezleri 1 Haziran 2020 Pazartesi 

günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar (Kendi 

müşterilerine hizmet veren turizm tesisleri bünyesindeki işletmeler saat 

sınırlamasına tabii olmayacaktır.), spor merkezleri/tesislerinin ise 24.00'a 

kadar hizmet vermeye başlamalarına, 

iii. 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 saat 22.00’a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm 

tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), 

Sürdürmeleri ve belirlenen saatlerden sonra faaliyetlerini sonlandırılmaları 

kaydıyla izin verilmiştir. 

3. Pazarların Faaliyetleri 

a. İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih 5929 sayılı Genelgesi ve 27.03.2020 tarih 

2020/11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile geçici bir süreliğine faaliyetleri 

durdurulmuştu. 

i. Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere, sergi ve 

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

maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerini 1 Haziran 2020 

Pazartesi gününden itibaren saat 22:00’a kadar faaliyetlerini yürütmesine, 

 

C. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlar ile “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE 

ÇALIŞMA REHBERİ”, “Bilimsel Danışma Kurulu”, “Bakanlık Talimatları” ve önceki aynı 

konulara ilişkin düzenleyici “Hıfzıssıhha Kurul Kararları”nda belirtilen koşullara uyulmaması 

halinde, her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 
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1. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası, iş yeri 

sahip/işletenlerine yönelik uygulanacaktır. 

2. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası, işyeri 

çalışanlarına ve yukarıdaki yasaklama ve sınırlamalara aykırı davranan 

müşteri/şahısların tamamına (kamu ve özel sektör çalışanı, işyeri çalışanı, eleman, 

kurallara aykırı davranan tüm vatandaşlar gibi) uygulanacaktır. 

3. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı 

Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılır.’’  
 

hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanacak, 2 kez ve 

daha fazla ceza işlemi uygulanan işyerlerine, bu kez cezayla birlikte, Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyerlerinin 1-30 gün arasında GEÇİCİ OLARAK FAALİYETİNİN 

DURDURULMASI veya SÜREKLİ KAPATILMASI cezaları uygulanacaktır.  

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 


