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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

 

Karar No : 2020/79  

Karar Tarihi : 26/08/2020 

 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı "Covid-19 Ek Tedbirler" konulu Genelgesi kapsamında 

gerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. 

maddesine istinaden 26.08.2020 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 Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen Genelgesiyle;  

Koronavirüs 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 bugüne kadar birçok tedbir kararı alınarak 

uygulamaya geçirildiği, 

Yine İçişleri Bakanlığımızın 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesinde salgının 

seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceğinin 

belirtildiği, 

Bu çerçevede; 

Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere 

(personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her 

türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına yönelik Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların Valiliklerce alınarak 

26.08.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılması istenmiştir.  

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda; 

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere 

(personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her 

türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,   

      2- Yukarda belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin kamu kurum ve  

kuruluşlarının sıralı amirlerince yapılmasına,  

           3- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her 

seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre; 

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, 
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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, 

26.08.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 


