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KARAR TARİHİ :02/06/2020               

KARAR NO  :2020/33 

 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

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

Sn. Salih AYHAN Başkanlığında ve 02.06.2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan asıl 

üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de 

katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.  

 

İl genelinde salgına yönelik tedbirler sayesinde elde edilen ve devam etmekte olan azalma eğilimi 

nedeniyle, bir kısım tedbirlerin Bakanlıkların talimatları gereğince, mahalli şartlar da dikkate alınarak, 

revize edilmesi ve sürecin yakinen takip edilmesi, sosyo-ekonomik hayatın biran önce normalleşmesi 

bakımından önemlidir. 

 

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının 

azaltılması, vaka artış hızının istikrarlı bir düşüş eğilimine geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler 

doğrultusunda, “Kontrollü Sosyal Hayat” sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 

28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 

kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 

tarafından hazırlanan “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ” ve ekleri, 

“BİLİMSEL DANIŞMA KURULU KARARLARI”, sektörlere ilişkin ilgili “BAKANLIKLARIN 

TALİMATLARI” ve “HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI” nda belirtilen koşullara uymak 

kaydıyla başlanabileceği kararlaştırılmıştır. 

 

“Kontrollü Sosyal Hayat” sürecine geçilirken, Sağlık Bakanlığı “Bilimsel Danışma Kurulu” 

tarafından tavsiye edilen ve bir örneği ekte bulunan “SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ” 

(134 sayfa) nde her bir sektör/işyeri için belirtilen koşullar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan iş bu karar 

ve yeni bir düzenleme getirilmemiş olunması nedeniyle, aynen devam eden önceki kararlarımızda belirtilen 

hususlara uyulmak kaydıyla, bir kısım işletme, esnaf ve işyerlerinin faaliyete geçmesine izin verilmiş, yeni 

koşullar ve kriterler getirilmiştir.  

 
A. Şehir içi ve Şehirlerarası Yolcu/Personel Taşımacılığı 

1. İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarih 5823 sayılı Genelgesi ve 24.03.2020 tarih 2020/06 

sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile tüm şehir içi-şehirlerarası toplu taşıma ve personel 

servislerinde, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu 

kabul edileceği yönünde karar alınmıştı. Bu kez; 

a. Taşıt kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki karar 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

b. Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulama “Koronavirüs Bilimsel 

Danışma Kurulu” tarafından hazırlanan ve ekte gönderilen “Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi” nin ilgili bölümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.  

c. “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin, Minibüsler, Dolmuşlar, Halk 

Otobüsleri, Belediye Otobüsleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler” 
bölümünün “Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4. 

Maddesinde; “Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir,  ayakta yolcu 

alınmamalıdır (ayakta yolcu taşımaya mahsus üretilmiş araçlar hariç). Karşılıklı 

dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz 

olarak oturulmalıdır” hükmünde yer alan  “ayakta yolcu taşımaya mahsus 

üretilmiş araçlar hariç” ibaresine ilişkin uygulamanın il/ilçelerdeki toplu taşıma 

hatlarının (metro, metrobüs, tramvay vb.) ve toplu taşıma için kullanılan araçlarının 

niteliği (ayakta ve oturarak yolcu taşıma kapasiteleri) ile ayakta yolcu taşımaya 
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uygun araçların toplam taşımadaki sayısı (özel halk otobüslerinin merkeze bağlı 

köylere taşıma yaptığı) dikkate alınarak, şehir içinde ve merkeze bağlı köylere 

toplu taşıma yapan tüm ÖHT’lerin oturma kapasitesi tam kullanılacak, ayakta 

yolcu kapasitesinin (sadece ayakta yolcu taşımaya mahsus üretilmiş araçlar) ise 

%50’si oranında yolcu alınarak taşıma yapılmasına müsaade edilmiştir.  

d. İl mülki sınırları içerisinde “il merkezi-ilçe, ilçe merkezleri-köyler” arasındaki 

toplu taşımacılık, (1/c) bendinde belirtilen kurallara uyularak yapılacaktır. 

e. Personel taşımacılığı sektöründe yer alan taşıtların yolcu sayısı; koltuk 

kapasitesinin %100’ü, ayakta yolcu/personel alınabilmesi için (ruhsatlarında 

belirtilmiş olmak kaydıyla) tanımlanan sayının %50’si olabilecektir.  

 

B. Faaliyetine İzin Verilen İşletmeler 

1. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 8556 sayılı Genelgesi ve 31.05.2020 tarih 2020/32 

sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla; Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, 

kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (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); belirlenen kurallar dâhilinde, 1 Haziran 2020 

Pazartesi gününden itibaren, her gün 06.00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet vermelerine 

izin verilmiştir.  

a. Bu iş yerlerinden pastane-tatlı, lokanta (kebapçı, pideci, çiğköfte, çorbacılar 

dahil), restoran, fastfood gibi mamul ya da yarı mamul yiyecek satan iş yerleri 

“gel-al” veya “paket servis” yapmak ve masalara müşteri almamak (dükkan 

içi/dışı/bahçesi) kaydıyla, saat 22:00’dan 06:00’ya kadar faaliyetlerine devam 

edebilecektir (Bu iş yerleri saat 06:00’dan itibaren kurul kararlarında belirtilen 

“Sosyal Mesafe” ve “Hijyen” kurallarına uymak kaydıyla içeri/masalara müşteri 

alabilecektir).  

b. Lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır 

bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri gibi iş yerleri, faaliyetlerini 06.00 ile 

22:00 saatleri arasında sürdürebilecektir. Söz konusu işletmeler saat 22.00 ile 06.00 

arasında yemek hazırlığı, temizlik gibi nedenlerle ve “müşteri almamak 

kaydıyla” çalışabilecektir.  

c. Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri ile otogar-terminal-

tren garlarında yer alan büfe, fastfood/ayaküstü (bağımsız çay ocakları, soğuk 

sandviç, tost satanlar dahil) lokanta, restoran vb. yerler, kararın 1. sayfa 3. 

paragrafında belirtilen karar ve talimatlara uymak koşuluyla “24 saat” süreyle 

hizmet vermeye devam edebilecektir.   

d. Kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri gibi iş yerlerinde, ruhsatında 

izin verilmiş olup-olmadığına bakılmaksızın; müşteriler arasında temasa neden 

olabilecek iskambil, okey ve tavla oyunları ile nargile satış ve kullanımına 

yönelik kısıtlama, 17.03.2020 tarih ve 2020/4-31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı 

kararları gereğince devam etmektedir.   

e. Lokanta, restoran, kafe, pastane, çay bahçesi, dernek lokalleri gibi işletmelerde 

kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçlarla 

müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmayacaktır. Sadece müşterilerin 

dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilecektir.  

f. Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun 

salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri 

yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlama devam etmektedir.  

 

2. Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler, 1 Haziran 2020 

Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde ve her gün 06.00 ile 22:00 saatleri 

arasında, spor merkezleri/tesisleri ise 06.00 ile 24:00 saatleri arasında hizmet vermelerine 

izin verilmiştir.   

a. İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık 

süreçleri hariç  
b. Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, 

müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, 

karate vb.),  
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c. Kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlar 

 kapsamındaki kısıtlamalar, geçici bir süreliğine devam edecektir.  

 

C. Esnaf Odaları ile Meslek Kuruluşlarının Sorumluluğu 

1. Her bir esnaf odası veya meslek kuruluşu ile bunların üst birimleri, üyelerinin tamamına; 

kararın 3. Paragrafında belirtilen “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA 

REHBERİ” ve ekleri, “BİLİMSEL DANIŞMA KURULU KARARLARI”, sektörlere 

ilişkin ilgili “BAKANLIKLARIN TALİMATLARI” ve “HIFZISSIHHA KURUL 

KARARLARI” nı tebliğ edecek ve üye işyerlerinin anılan kısıtlamalara uygun faaliyet 

yürütüp-yürütmediklerine yönelik mesleki denetimlerini yerine getirecektir.  

2. Üye işyeri ve/veya esnaf/işletmeler için “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE 

ÇALIŞMA REHBERİ” ile ekinde bulunan talimatları üyelerine duyuracak ve bunların 

faaliyetlerini, özellikle bu kurallara uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli 

tedbirleri alacaktır. 

 

D. Canlı Hayvan Pazarları 

1. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, il genelindeki tüm canlı hayvan pazarlarında alınacak 

tedbirleri belirlemek amacıyla, ilgili kurum temsilcileriyle bir komisyon oluşturacak ve 

yerinde çalışma yapılarak, bir sonraki kurul toplantısında sunulmak üzere, “tedbir ve 

uygulama yöntemleri ile denetim usullerine” ilişkin rapor sunulacaktır.     

 

E. Denetim Görev ve Sorumluluğu 

1. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sorumluluk ve sekteryasında, İl Hıfzıssıhha Kurul 

Kararları başta olmak üzere, kararın 1. Sayfa 3. paragrafında yer verilen faaliyet koşulları 

çerçevesinde; Lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır 

bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri gibi işyerlerinin her türlü şikâyet ve 

ani/periyodik denetimleri; gıda/tarım/çevre uzmanı, halk sağlığı uzmanı, Belediye 

temsilcisi, iş sağlığı/güvenliği uzmanı ve makine mühendisi (İhtiyaç halinde diğer ilgili 

kurumlardan ve meslek kuruluşlarından üye alınabilir) katılımıyla asgari beş kişilik bir 

komisyon tarafından, en az on beş günde bir yapılacak ve denetleme raporları ruhsat 

vermeye yetkili makamlar ile Hıfzıssıhha Kanunu bakımından işlem yapılmasını 

gerektirenler İl Sağlık Müdürlüğüne, Kabahatler Kanunu bakımından işlem yapılmasını 

gerektirenler ise ilgili kolluğa gönderilecektir.  

2. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sorumluluk ve sekteryasında  “Turizm İşletme 

Belgeli” olan konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların faaliyetleri; Turizm İl 

Müdürlüğü personeli, gıda/tarım/çevre uzmanı, halk sağlığı uzmanı, Belediye 

temsilcisi, iş sağlığı/güvenliği uzmanı ve makine mühendisinin (İhtiyaç halinde diğer 

ilgili kurumlardan ve meslek kuruluşlarından üye alınabilir) bulunduğu asgari beş kişilik 

bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenecek ve denetleme raporları 

ruhsat vermeye yetkili makamlar ile Hıfzıssıhha Kanunu bakımından işlem yapılmasını 

gerektirenler İl Sağlık Müdürlüğüne, Kabahatler Kanunundan işlem yapılmasını 

gerektirenler ilgili kolluğa gönderilecektir. 

3. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün sorumluluk ve sekretaryasında; Yüzme havuzu, kaplıca, 

hamam, sauna, Spor salonları, SPA merkezleri gibi işletmelerin faaliyetleri, İl Gençlik 

ve Spor Müdürlüğünün personeli, gıda/çevre uzmanı, halk sağlığı uzmanı, Belediye 

temsilcisi, iş sağlığı/güvenliği uzmanı ve makine mühendisinin (İhtiyaç halinde diğer 

ilgili kurumlardan ve meslek kuruluşlarından üye alınabilir) bulunduğu asgari beş kişilik 

bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenecek ve denetleme raporları 

ruhsat vermeye yetkili makamlar ile Hıfzıssıhha Kanunu bakımından işlem yapılmasını 

gerektirenler İl Sağlık Müdürlüğüne, Kabahatler Kanunu bakımından işlem yapılmasını 

gerektirenler ise ilgili kolluğa gönderilecektir. 

 

F. Ceza Yaptırımları 

1. Yukarıda belirtilen düzenleme, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin alınan kararlarla; 

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ” ve “Ekleri” ile 

“BİLİMSEL DANIŞMA KURULU KARARLARI”, sektörlere ilişkin ilgili 

“BAKANLIKLARIN TALİMATLARI” ve “HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI” 

na aykırı faaliyetleri tespit edilen iş yerleri hakkında, bunların sahip ve/veya işletenlerine 
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Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi, çalışanlarına/elemanlarına ise Kabahatler 

Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari işlem uygulanacaktır.  

2. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı 

ayrı olmak üzere;  

a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır. 

b. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır. 

c. 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, 

işyerinde/sergide yürütülen hizmetle ilgili alınan kararlara yönelik 2 ve daha fazla kez ihlal yapıldığının 

tespiti halinde ise Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1 GÜN ile 30 

GÜN arasında KAPATMA/FAALİYETTEN MEN cezası verilecektir.  

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 


