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KARAR TARİHİ: 29/11/2020      

KARAR NO     : 2020/95 

 

                İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

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

29.11.2020 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 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. 

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi ile; içerisinde 

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 yeni kurallar ve önlemler belirlenerek Valiliğimize bildirilmiş ve bu 

kapsamda 18.11.2020 tarihli ve 2020/90 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı alınmıştır. 

Mezkur Genelge ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi 

yeme içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek 

şekilde açık olabileceği; restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra 

sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

18.11.2020 tarihli ve 2020/90 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu  Kararı 11.maddesi “İl 

Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarında getirilen koşullara istinaden faaliyetlerine devam eden otel,motel gibi 

konaklama yerlerinin restoran vb.yiyecek içecek bölümlerinden, sadece konaklayan müşterilerine servis 

verebilecektir” hükmü gereğince ,ilimizde denetim ekiplerimizce  denetim ve takipleri hassasiyetle 

yürütülmektedir.  

Fakat;  gelinen son aşamada Covid 19 vakalarındaki artışla beraber ,  ülke genelindeki  bazı oteller 

ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar 

yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara 

kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli  yemekli 

eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu bilgisi alınmıştır, 

Bu kapsamda ve İçişleri Bakanlığının 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi doğrultusunda; 

1- 18.11.2020 tarihli ve 2020/90 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 11. Maddesi “ İl 

Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarında getirilen koşullara istinaden faaliyetlerine devam eden 

otel,motel gibi konaklama yerlerinin restoran vb.yiyecek içecek bölümlerinden, sadece 

konaklayan müşterilerine servis verebilecektir” hükmünün hassasiyetle  uygulamasının 

devamına, 

2- Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla 

satış yapmalarına müsaade edilmemesine,  

3- Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına,  

4- Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2 nci maddesinde 

sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü 

gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, 

belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” 

hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak 

denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan 

müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının 

muhakkak kontrol edilmesine,  
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5- Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin 

kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,  

6- Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 

22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) 

hiçbir şartta izin verilmemesine, 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. 
 


