
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/20 Kararı - Coronavirüs (Covid-19) 

Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alınması Gereken 

Tedbirler 

ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 
 

Karar No: 2020/20 

Karar Tarihi: 15/04/2020 
  

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

istinaden 15.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları 

almıştır. 

 

GÜNDEM: 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden 

ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) 

salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 

gereken tedbirlerin kararlaştırılması. 

 

KARAR: 
1. Kurulumuzun 21.03.2020 tarih ve 2020/03 no’lu kararının 2. maddesinde yer alan “İçkili 

ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, 21.03.2020 

Cumartesi günü saat 24:00’den itibaren sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin 

oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, bu amaçla, tüm lokanta ve restoranlar ile 

pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlara müşteri kabul 

etmemelerine,” ilişkin kararıyla çalışma şartları düzenlenen işletmelerin bundan böyle hafta içi 

ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı 

uygulanan günlerde kapalı tutulmasına, 

2. İlimiz genelinde bulunan bakkal, büfe, TAPDK Belgeli bayiler vb. işyerlerinin hafta içi ve 

hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı 

uygulanan günlerde kapalı tutulmasına, 

3. İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla 

şoför dâhil 3 (üç) kişinin binebileceğine, 1 (bir)’den fazla kişinin olduğu araçlarda maske 

takmanın zorunlu olduğuna,   

4. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve 

belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, 

5. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı 

ayrı olmak üzere; 

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, 

b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası 

uygulanmasına, 

c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 

başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki 

aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan 

kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara 

bildirilmesine, 

d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların 

uygulanmasına, 



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi 

ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 15.04.2020 

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. 

 


