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KARAR TARİHİ: 21/11/2020      

KARAR NO     :2020/91 

 

           İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

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

21.11.2020 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. 

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 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 geçirilmiştir. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske 

ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her 

alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. 

Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı İçişleri 

Bakanlığı Genelgesiyle bir takım yeni tedbirler belirlenerek Valiliğimize gönderilmiş ve bu kapsamda 

18.11.2020 tarih ve 2020/90 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı alınmıştır. 

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 

Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma 

saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla İçişleri Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı 

ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda yayımlanan 20.11.2020 tarihli ve 19526 sayılı 

İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda; 

1-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim 

kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının 

sağlanmasına, 

2-Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin 

etmek amacıyla ilgili tüm kamu ve kuruluşları ile Valiliğimizce yetkilendirilen denetim ekipleri, 

Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine, 

 

          Ayrıca; 18.11.2020 tarih ve 2020/90 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, 10:00 ila 20:00 

saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri belirlenen bakkal, büfe (alkol satışı yapılan büfe ve bayiler), 

kasap, manav kapsamındaki işyerleri için, İl Hıfzıssıhha kurulumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde 

vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın mağdur edilmemesi düşüncesiyle; 

       1.Bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren 

işyerlerinin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmaya devam edilmesinin sağlanmasına, 

       2.Alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelerin ise 10:00 ila 20:00 saatleri arasında faaliyet 

gösterebilmesine 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. 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. 


