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İl Umum� Hıfzıssıhha Kurulu 2020/05 Kararı - Coronav�rüs (Cov�d-
19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İç�n Alınması
Gereken Tedb�rler

ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

Karar No: 2020/05
Karar Tar�h�: 24/03/2020

İl Umum� Hıfzıssıhha Kurulu, İç�şler� Bakanlığı’nca 23.03.2020 tar�h�nde yayımlanan “Kov�d-19’la
Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler” konulu yazı çerçeves�nde Cov�d-19 salgınından vatandaşlarımızı
korumak ve salgının yayılmasını engellemek �ç�n alınacak ek önlemlerle �lg�l� düzenlemeler� yapmak
amacıyla; 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddes�ne �st�naden 24.03.2020 tar�h�nde
gerçekleşt�r�len olağanüstü görüşmede aşağıdak� kararları almıştır.

GÜNDEM:
Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�n Wuhan Kent�nde başlayarak tüm dünyayı tehd�t etmeye devam eden ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak n�telend�r�len Coronav�rüs (Cov�d-19) salgınından ülkem�z� ve
vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek �ç�n; İç�şler� Bakanlığı’nın ““Kov�d-19’la
Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler” konulu yazısı çerçeves�nde alınacak ek önlemler�n
kararlaştırılması.

KARAR:
1. 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddes� uyarınca; İl�m�zdek� tüm marketler�n 09:00-
21:00 saatler� arasında h�zmet vermes�ne, market �ç�ndek� en fazla müşter� sayısının müşter�ye doğrudan
h�zmet sunulan toplam alanın (depolar, �dar� bürolar vb. har�ç) onda b�r� kadar olmasına, (örneğ�n, market�n
müşter�ler�n h�zmet�ne sunulan alanı 100 metrekare �se, aynı anda �çer�de en fazla 10 müşter� olmasına), tüm
marketler�n, h�zmet alanı büyüklüğüne göre �çer�de bulunab�lecek maks�mum müşter� sayısını market
g�r�şler�ne asacakları af�şlerle duyurmalarına, market �çer�s�nde bel�rlenen sayıda müşter� bulunması �ç�n
gerekl� tedb�rler�n marketlerce alınmasına, market �çer�s�nde bel�rlenen sayıda müşter� var �se, �çerden
müşter� çıkmadan başka müşter� �çer�ye alınmamasına, market görevl�ler�n�n aynı zamanda �çer�ye g�rmek
�ç�n dışarıda bekleyen müşter�lere aralarında en az b�r metre mesafe olacak şek�lde beklemeler� gerekt�ğ�n�
sürekl� hatırlatmalarına, market g�r�ş�nde görülecek şek�lde bu hususu bel�rten af�şler asılmasına,
2. 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddes� uyarınca; İl�m�zdek� tüm şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası
çalışan toplu taşıma araçlarının (şeh�rlerarası yolcu otobüsler� dah�l); araç ruhsatında bel�rt�len yolcu taşıma
kapas�tes�n�n en fazla %50’s� oranında yolcu kabul edeb�lecekler�ne, araç �ç�ndek� yolcuların oturma şekl�n�n
mümkün olduğunca yan yana olanlarda b�r koltuk boş, arka sıradak�ler öndek�n�n çaprazı ve aynı sırada
olanlarda b�r� kor�dor, d�ğer� cam kenarı g�b�, yolcuların b�rb�rler�yle temasını engelleyecek şek�lde olmasına,
3. Yukarıda bel�rt�len hususların uygulamasının, tak�p ve denet�m�n�n genel kolluk ve beled�ye zabıta
teşk�latlarınca koord�nel� b�r şek�lde yapılmasına, uygulamada herhang� b�r aksaklığa meydan
ver�lmemes�ne,
4. İl Umum� Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması hal�nde ve her �hlalde ayrı ayrı olmak
üzere;
   a. Umum� Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddes� gereğ�nce 3.150,00 TL,
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddes� gereğ�nce 392,00 TL, �dar� para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İl�şk�n Tedb�rlere Aykırı Davranma başlıklı 195.
maddes�nde yer alan “… yetk�l� makamlarca alınan tedb�rlere uymayan k�ş�, �k� aydan b�r yıla kadar hap�s
cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan k�ş�ler�n, haklarında gerekl� adl� �şlemler
takd�r ve �fa ed�lmek adl� makamlara b�ld�r�lmes�ne,
   d. İş yerler�ne Kapatma/Ruhsat İptal� �şlem� uygulanmasına,

İl Umum� Hıfzıssıhha Kurulumuzca 24.03.2020 tar�h�nde oyb�rl�ğ� �le karar ver�lm�şt�r. Tüm kamuoyuna ve
vatandaşlara duyurulur.
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ile erişebilirsiniz.


