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KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.06.2020 Çarşamba günü saat 09.00'da Vali Yardımcısı 

Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski 

olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla 

çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını 

engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun 

mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi 

gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu 

düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle alınan kararların Bilim Kurulunun önerileri 

doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde; 

1- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 31.05.2020 tarihli 49 No.lu kararının birinci maddesi ile belirlenen 

kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına izin verilen; 

a. Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, kafeterya, kır 

bahçesi dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile 

doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik 

faaliyetleri hariç olmak üzere) kapanış saatlerinin 10.06.2020 tarihinden itibaren saat 

24.00’a uzatılması, 

b. Söz konusu işletmeler saat 24:00'dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle 

müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerdir. 

2- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 21.03.2020 tarihli 7 No.lu kararının üçüncü maddesi ile sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri 

arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri, 

3- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 03.04.2020 tarihli 20 No.lu kararının ikinci maddesi ve 31.05.2020 

tarihli 48 No.lu kararının ikinci maddesi ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18 yaş altı 

çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların 

ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması, 

4- Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, 

Kararları alınmıştır. 


