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KARAR TARİHİ :12/06/2020       

KARAR NO  :2020/37   

 

   

 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

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

Sn. Salih AYHAN Başkanlığında ve 12.06.2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan 

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

katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.  

 

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. 

 

Bu bağlamda;16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ve 17.03.2020 tarih 

2020/04 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimizde Spor Merkezlerinin faaliyetleri durdurulmuştu. 

31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle saat 

24:00’e kadar Spor Merkezleri hizmet vermeye başlamışlardı. 02.06.2020 tarih ve 2020/33 sayılı İl 

Hıfzısıhha Kurul Kararı ile “ Spor Merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, 

müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) ile kişilerin 

birbirleriyle yakın temasını gerektiren antremanlar kapsamında kısıtlamalar getirilmişti. 27.05.2020 tarih 

ve 2020/30 sayılı İl Hıfzısıhha Kurul Kararıyla Her türlü alkollü içecek satan Tekel bayileri/büfeleri vb. 

işyerlerinin çalışma saatleri 09:00- 21:00 olarak belirlenmişti. 

 

12.06.2020 tarihi itibariyle ilimizde faaliyette bulunan Halı Saha işletmelerinin 08:00 ile 24:00 

saatleri arasında faaliyetlerine başlamasına, her türlü alkollü içecek satan Tekel bayileri/büfeleri vb. 

işyerlerinin çalışma saatlerinin 09:00 – 22:00 olarak değiştirilmesi kararına; 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

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 uygulanacaktır. 

 

 


