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                  İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

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

07.12.2020 tarihinde Sn. Valimiz 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. 

İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih 20076 sayılı Genelgesi ve 01.12.2020 tarih 2020/97 sayılı İl 

Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile hafta sonları; Cuma saat 21.00 Pazartesi saat 05.00 arasında, hafta 

içerisindeki günlerde ise akşam saat 21.00’de başlayıp ertesi gün saat 05.00’te bitecek şekilde sokağa 

çıkma kısıtlaması getirilmiş olup bu çerçevede; 

Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları 

10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri, 

Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket 

servis şeklinde hizmet sunabilecekleri, 

Tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanacağı hükme bağlanmıştır.  

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan “30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça Sorulan 

Sorulara” (1nci ve 3ncü Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yemeiçme 

yerleri ile online yemek sipariş firmalarının; 

 Hafta sonları 10.0020.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, 

 Hafta içi 10.0020.00 saatleri arasında gelal ve paket servis, 20.0024.00 saatleri arasında ise 

telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecekleri açıklığa 

kavuşturulmuştur. 

 Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle 

karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı 

değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen 

talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.0024.00 saatleri arasında 

çalışabilmelerine, 

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. 


