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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

 
Karar No : 2020/94 

Karar Tarihi : 04/11/2020 

 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
03.11.2020 tarihli ve 18089 sayılı “Koronavirüs Ek Tedbirleri” konulu Genelgesi kapsamında 

alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. 
Maddesine istinaden 04.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları 

almıştır. 

 

GÜNDEM:  
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak 

nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını 

engellemek amacıyla yukarıda zikredilen İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Covid-19 Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması. 

 

KARAR: 

İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle; 

   Koranavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, 

   Covid-19 salgınının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği ve vaka sayılarında ciddi 

artışların yaşanmakta olduğu,  özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görüldüğü, 

kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir 

kararlarının alındığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı, 

  Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri 

olan temizlik,  maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 

bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği, 

  Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığı’nın 03.11.2020 

tarihli ve 18089 sayılı “Koronavirüs Ek Tedbirleri” konulu Genelgesi çerçevesinde Vali ve 

Kaymakamlarca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların 

ivedilikle alınması istenmiştir. 

  Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda; 

1. Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili İçişleri Bakanlığı 

Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımızda 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 sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı 

denetimlere ağırlık verilmesine, 

               Buna göre; 

05 Kasım Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerin, 

06 Kasım Cuma Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım 

araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerlerin, 

07 Kasım Cumartesi Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, 

işletme vb. yerler ile personel servislerinin, 
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08 Kasım Pazar AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesislerinin, 

09 Kasım Pazartesi Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran 

gibi yeme içme mekânlarının, 

10 Kasım Salı Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanların 

(cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.), 

11 Kasım Çarşamba Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun 

yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parkların, 

12 Kasım Perşembe Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran 

gibi yeme içme mekânlarının, 

13 Kasım Cuma Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım 

araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerlerin, 

14 Kasım Cumartesi Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık 

alanların (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.), 

 Denetlenmesine, 

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

   -  Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran,  

pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme 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,        

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 

sağlanmasına,  

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, 

5. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel 

kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde 

yapılmasına, 

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

ayrı, 

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari   

para cezası uygulanmasına, 

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası 

uygulanmasına, 

c) 5237 sayılı 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, 04.11.2020 tarihinde oybirliği 

ile karar verilmiştir. 
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                      Başkan 
 
                 Ersin YAZICI 
                          Vali 

 
Üye 

 
Mehmet HACIARİFOĞLU 

   Büyükşehir Belediye Başkan V. 

 
    Üye 

 
      Dr. Ünal HÜLÜR 

    İl Sağlık Müdürü 

 

Üye 

 

 Tbp. Alb. Gülşah UZMAN 

Garnizon Baştabibi 

 

 

 

    Üye 

 

Hüseyin ER 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

Üye 

 

             Gökhan KARACA 

İl Tarım ve Orman  

Müdür V. 

 

 

                

                Üye 

 

Tevfik ALTINAY 

İl Çevre ve Şehircilik  

Müdürü 

 

 

Üye 

 

  Dr. Özlem ZÜMRÜT 

  Türkiye Hudut ve Sahiller 

 Sağlık Genel Müdürlüğü  

Akdeniz Bölge Baştabibi 

          

          

  Üye 

 

Dr. Şadiye ÇAKMAKLI 

KÜÇÜK 

 Kepez İlçe Sağlık Müdürü 

   

     

 Üye 

 

Uzm. Dr. Ali Vefa SAYRAÇ 

Atatürk Devlet Hastanesi 

Başhekimi 

 

 

Üye 

 

Dr. Ramazan AKALIN 

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı 

 

 

Üye 

 

Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY 

Serbest Tabip 

     Antalya Tabip Odası  

 

 

Üye 

 

        Ecz. Emre SELÇUK  

             Serbest Eczacı 

 Antalya Eczacı Odası 


