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KARAR TARİHİ:08/09/2020      

KARAR NO :2020/70 

 

 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

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

08.09.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve ünvanları bulunan 

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

katılımıyla olağanüstü toplanmıştır. 

 Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.  

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı 

belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır. 

 Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler ile 18.06.2020 tarih ve 

2020/39 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya 

kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 

tarihli ve 8567 sayılı genelgesiyle 02.06.2020 tarih ve 2020/33 sayılı, 19.08.2020 tarih ve 2020/64 sayılı 

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile ilimizde şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin ilimizde 

düzenlemeler yapılmıştı. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi ile 31.05.2020 

tarih ve 2020/32 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarihli ve 8591 

sayılı Genelgesi, 02.06.2020 tarih ve 2020/33 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile lokanta restoran, kafe 

ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti.  

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet 

edilmemesinin, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 

tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan 

kararlar doğrultusunda; 

 

1. İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, 

bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız 

maske takma zorunluluğu getirilmesine; 18.06.2020 tarih ve 2020/ 39 sayılı İl Hıfzıssıhha kurul 

kararında alınan “ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske” takmayan vatandaşlarımıza ve 

işyerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulamasına 

devam edilmesine; 

2.Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan 

otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım 

araçlarında ayakta alınabilecek yolcu sayısının en fazla 7 kişi ile sınırlandırılmasına, ayakta alınabilecek 

yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların 

durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine; 

 

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme yada eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına 

(canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine ve Mülki 

idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm 

tedbirleri almalarına; 

 

4. Restoran, lokanta, kafe vb. yeme-içme servisinin yapıldığı yerlerde, yemek servisi verilen masalar arası 

mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup 

halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre 

mesafe korunacak şekilde yapılmasına; 
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5. İlimizdeki restoran, lokanta ve kafelerin mevcut sandalye kapasitesinin yarısının kullandırılmasına; 

 

6. Covid-19 salgın kapsamında numune sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken buna 

riayet etmeyip bu kuralı ihlal eden kişilerin Valilik Makamınca uygun görülen ilimizdeki Kredi Yurtlar 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında izolasyon sürelerinin tamamlanması sağlanacak ayrıca bu 

kişilerin bahsi geçen öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek vb. 

masrafları kişilerden tahsil edilmesine; 

 

7. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının 11:00 – 16:00 saatleri arası ile 

sınırlandırılmasına, sabah 11:00’den önce ve akşam 16:00’den sonra sokağa çıkmalarının 

yasaklanmasına; 

 

8. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, 

restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık 

Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen 

kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin 

artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin İl Merkezinde Valilik Makamınca, İlçelerde Kaymakamlıklar 
tarafından alınmasına; 

9. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere 

(işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda İl Merkezinde Valilik Makamınca 
İlçelerde ise Kaymakamlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine; 

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. 18.06.2020 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. 

 

 


