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KARAR TARİHİ :21/07/2020      

KARAR NO  :2020/55 

 

 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

 

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

21.07.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan 

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

katılımıyla olağanüstü toplanmıştır. 

Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal 

izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı’nın 17.07.2020 tarihli ve E.11703 sayılı "Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi Değişiklikleri Hk." konulu genelgesiyle; 

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir faaliyet alanı/iş kolu için 

alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerinin 

sürdürülmesi gerektiği, 

Söz konusu rehberde yer alan “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförler” ile “Market ve 

Süpermarketler” başlıklarında kontrollü sosyal hayata ilişkin, işleyişi kolaylaştırmak adına bazı 

düzenlemeler yapıldığı bildirilmiştir. 

Buna istinaden; Valiliklerimizce Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde 

yukarıda bahsi geçen düzenlemeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak güncellemelerin düzenli olarak 

takip edilmesi ve yapılan denetimler sırasında söz konusu rehberin güncel halinin göz önünde 

bulundurulması istenmiştir. 

İçişleri Bakanlığı'nın 21.07.2020 tarihli ve E.11876 sayılı "Lokanta/Restoran/Kafe/ Kıraathane 

vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hakkında" konulu genelgesi ile de; 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından, sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere 

riayet edilmesi kaydıyla, 21.07.2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, 

kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma 

saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında 

belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği bildirilmiştir. 

Söz konusu genelgeler ile bildirilen hususlara istinaden yapılan değerlendirme sonucunda; 

1. Kurulumuz tarafından 2020 yılında Covid-19 kapsamında alınan kararlarda, her bir faaliyet 

alanı/iş kolu için birçok tedbir alınmış olup, alınan bu tedbirlerin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi’nde yapılan/yapılacak değişiklikler doğrultusunda güncellenmesine,  

2. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yapılan/yapılacak güncellemelerin 

düzenli olarak takip edilmesine ve yapılan denetimlerde söz konusu rehberin güncel halinin göz önünde 

bulundurulmasına,   

3. İlimizde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, 

kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik 

kısıtlamaların kaldırılmasına, söz konusu işletmelerin, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel 

bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet etmeleri kaydıyla, 21.07.2020 tarihinden itibaren 

genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunmalarına, 

 

 

  

 



  

21/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 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. 28.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske 

takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.  

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

           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 uygulanmasına, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 


