
Karar No: 2020/61 

Karar Tarihi: 04/11/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03/11/2020 tarih E.18089 sayılı 

‘‘Koronavirüs Ek Tedbirleri’’ yazısı istinaden İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz 

Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile 

ilgili olan Genelgelerde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen 

denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, 

market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş 

merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 

günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine, 

 

Karar 2: Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına; 

 Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere 

lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı 

olmaksızın), 

 Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, 

 Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, 

 Nikah/Düğün salonları, 

 Halı sahalar ve spor salonları, 

 İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, 

 Tiyatro, sinema ve konser salonları, 

 Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler, 

Karar 3: 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 

başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri 

dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma 

yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, 

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz 

önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş 

dönemlerinin İl Pandemi Kurulunda değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya 

gidilmesine, 

Karar 4: Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu 

haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden 

kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine, 

 

       Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 


