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KARAR TARİHİ :14/05/2020               

KARAR NO  :2020/27 

 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

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

Sn. Salih AYHAN Başkanlığında ve 14.05.2020 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 nedeniyle elde edilen ve devam etmekte olan azalma eğilimi 

nedeniyle, bir kısım tedbirlerin revize edilmesi ve sürecin yine yakinen takip edilmesi, vatandaşlarımızın 

temel gereksinimleri ile toplu taşıma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla alınan tedbirler aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

1. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı kararıyla; Koyulhisar, Suşehri, 

Akıncılar ve Gölova ilçeleri mülki sınırlarında ki tüm yerleşim yerlerinden, il merkezine gelişler 

kısıtlanmış ve “Seyahat İzin Belgesi”ne bağlanmıştı. Sözü edilen ilçelerdeki salgın vakalarının 

azalma eğiliminin devam etmesi ve vatandaşların yaklaşan RAMAZAN BAYRAMI sebebiyle Sivas 

merkezdeki bayrama yönelik geleneksel ziyaret/ihtiyaçları ile ticari faaliyetlerinin yürütülmesinde 

kolaylık sağlanması bakımından, sözü edilen karara ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar 

verilmiştir. 

2. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 17.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararıyla; İçişleri Bakanlığının 

16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı yazılı talimatları gereğince ülke genelinde; “umuma açık istirahat 

ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada 

bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri 

Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, 

Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe, İnternet 

Salonu, İnternet Kafe, Her Türlü Oyun Salonları, Her Türlü Kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve 

Lokanta İçindekiler Dahil), Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, 

Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri” 16.03.2020 günü saat 24:00 

itibariyle geçici olarak durdurulduğu duyurulmuştu. İlgi talimattan hareketle, iş yeri ruhsatında 

hangi sınıf ve türde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından 

olan yemek gereksinimlerinin karşılanması bakımından, lokanta ve restoranlar kapsam dışında 

tutularak, bu yerlerden sadece gel-al ve paket servisi hizmeti yapılmasına izin verilmiş,  

SOSYALLEŞME, EĞLENCE, VAKİT GEÇİRME, SPOR ALAN VE YERLERİ İÇİN TOPLU 

OLARAK BULUNULAN TÜM İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ İKİNCİ BİR EMRE KADAR 

GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞ, faaliyeti durdurulan iş yerlerine PASTANE, ÇAY 

OCAĞI gibi hizmet veren yerler de dahil edilmiş ve tezgahtan satış/paket servis dışında, masalara 

herhangi bir servis yapılması yasaklanmıştı. İlimizde salgına yönelik mücadelede gelinen aşamada 

yayılımın kontrol altına alınması, azalma eğiliminin devam etmesi ve yaklaşan RAMAZAN 

BAYRAMI nedeniyle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının kolaylıkla sağlanması amacıyla, 

yukarıda sayılan ve İçişleri Bakanlığı talimatı gereği faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerleri 

dışında kalanların faaliyet saatleri 09:00 ile 00:00 olarak revize edilmiştir. Ayrıca her türlü alkollü 

içecek satan (tekel bayileri/büfeleri vb.) iş yerlerinin kapanma saatlerinde herhangi bir değişiklik 

yapılmadığından 09:00 ile 21:00 saatleri arasında faaliyet göstermeye devam edeceklerdir.  

3. Kuyumcu esnafının İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.05.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararıyla, hafta içi 

her gün 11:00 ile 17:00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine izin verilmişti. Kuyumcular 

derneğinin müracaatı üzerine hafta içi her gün 09:00 ile 19:00 saatleri arasında faaliyet 

göstermelerine ve bu faaliyetleri sırasında 2020/19 ile 2020/23 sayılı kararlarda belirtilen koşullara 

uymaya devam etmelerine müsaade edilmiştir.  
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4. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararıyla; Belediye Başkanlığı 

denetiminde bulunan Özel Halk Otobüslerinin toplu taşıma hizmetleri 07.00 ile 21.00 saatleri 

arasında sınırlandırılmış, 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanlara getirilen evden 

çıkma yasağına, 1.1.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlar dahil edildiğinden, bu guruplardaki 

büyüklerimiz ile küçükler, Valiliğimizden “İzin Belgesi” almaksızın otobüs hizmetlerinden 

yararlanamayacakları konusunda düzenleme yapılmıştı. İl merkezinde salgının kontrol altına 

alınması ve vaka sayısındaki istikrarlı azalma dikkate alınarak, yaklaşan Ramazan sürecinde 

vatandaşlarımızın ihtiyaçları ile şehir içi toplu taşıma talebine yönelik arzı karşılamak amacıyla, 

özel halk otobüslerinin 07:00 ile 00:00 saatleri arasında talebi karşılayacak sefer sayı ve sıklığında 

çalışmalarına, 2020/15 ve diğer ilgili kararlarda belirtilen koşullara uymak kaydıyla izin verilmiştir.  

5. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, önceki kararlarda belirtilen 

idari para cezaları, iş yeri kapatma, faaliyetten men cezaları uygulanacak, gerekli adli işlemler 

yapılacaktır.  

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 


