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Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26.
maddesine istinaden 17.04.2020 tar:ihinde gergekleqtirilen olafaniisti.i goriigmede aga[rdaki
kararlan almrgtrr.

ctiNnnu:
Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde baglayarak tiim dtinyayr tehdit etmeye
devam eden ve Diinya Safhk Orgtitti tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronavirtis
(Covid-19) salgrnrndan lilkemizi 've vatandaglanmrzr korumak ve salgrnrn yayrlmasrnr
engellemek igin gereken tedbirlerin kararlagtrnlmasr.

KARAR:
Coronavirtis (Covidt-19) salg;rnrndan iilkemizi ve vatandaglarrmrzr korumak ve salgrnrn
yayrlmasrnr engellemek igin Kurulumuzca ahnan kararlanmrza konu bazr hususlann muhtelif kigi
ve kuruluglarca amaar drqrncla yorumlandrfir ydntinde yaprlan tespitler ve yeni tedbirler ahnmasr
ihtiyacr duyulan konular ile ilgili olarrak yaprlan gcirtigme ve de[erlendirmeler sonucunda;

tarihli ve 2020103 no.lu karartnrn 2. maddesiyle "Iqkili
ve/veya iqkisiz tilm lokantct ve resloranlar ile pastane ve benzeri isyerlerinin, 21.03.2020
1. Kurulumuzun 27.03.2021J

Cumartesi giinti saal 24:00'den itibaren sadece paket.servis, gel-al benzeri Sekilde, milsterilerin
oturmasma milsaade etmeden hizme,t vermelerine, bu amaqla, tilm lokanta ve restoranlar ile
pastane ve benzeri isyerleninin otur,ma alanlarmt kaldtrmalartna, bu alanlara miisteri kabul
etmemelerine," geklinde gahgma qartlarrna iligkin dtizenleme getirilen, ancak, gahgma
saatleri slnrrlandrnlmayan igkili ve/veya igkisiz tiim lokanta ve restoranlar ile pastane ve
benzeri igyerleri igin, Kurulumuzun 15.04.2020 tarihli ve2020120 no.lu karannrn l. maddesiyle,
yukarrda belirtilen gahgma gartlarr rdefiqtirilmeden, *hafta igi ve hafta sonlarmda 07:00-22:00
saatleri arasmda hizmet vermesine, sokaga qftma yasa{t uygulanan gilnlerde kapalt
tutulmasma" karar verilmesi ijzerin<>, bazr kigilerce l<onunun farkh yorumlanarak, (yukarlda
belirtilen gahgma gartlann:a definihmeden) bu igyerlerinin 0]:00-22:00 saatleri arastnda hizmet
vermesine izin verildi!i algu;r olugturulmaya q;ahgrldr[r gdzlemlenmigtir.

ile ilgili olarak a.hnmrg kararlann etkinlifinin azaltrlmastntn ve yanhq
yol
agtlmastntn ontine 6legilmesi amactyla,
uygulamalara
Kurulumuzun 15.04.2020 taLrihli ve 2020120 no.lu karanntn l. maddesinde sciz konusu
igletmelerin daha 6nce dtizenlenen gallrgma gattlartnda higbir degigiklik yaprlmadrfrnln ve sadece
gahgma saatlerine krsrtlama lgetirildi[inin bir kez daha vurgulanmasma,
igkili ve/veya igkisiz tiim lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri igyerlerinin,
yeni diizenlenen gahgma saatleri dofrultusunda hafta igi ve hafta sonlannda 07200-22:00
saatleri arasrnda ve sadece paket servis, gel-al benzeri gekilde, miigterilerin oturmaslna
miisaade etmeden hizmet vermelerine, bu amagla, tiim lokanta ve restoranlar ile pastane ve
benzeri igyerlerinin oturma alanlarrnr kaldrrmalarlna, bu alanlara miigteri kabul
etmemelerine, bu igyerlerinin sokalla grkmaryasafr uygulanan giinlerde kapah tutulmaslna,
Konu

2. Kurulumuzun

daha onceki muhteljf kararlanna konu olan maske

kullanrml ve sosyal

-$ehir igi toplu taqtrna araglannrn gofdr ve yolculannrn maske kullanmalan ve araglarda
sosyal mesafe ve arag kapasitesinin %50'sinin kullanrlmasr hususlarrna titizlikle uyulmasrnln yanl
stra, toplu tagtma araglarmtn duraklarrnda da maske kullanrlmasr. sosyal izolasyonun temini ile
sosyal mesafenin korunmasrnil,

-Sokafa grkma yasajjr uygulanan gtinlerde kapah tutulmalarr kaydryla, sadece paket
servis, gel-al benzeri gekildle, miigterilerin oturmasrna mi.isaade etmeden 07:00-22:00 saatleri
arastndla hizmet vermeleri cltizenlemesi getirilen lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri
igyerlerinin gahganlannrn da maske takmalarr ve yaptrgr igin niteli[i elverdifii dlgtide eldiven
kullanrnalanrun zorunlu oldu$una,
3. Kurulumuzun 16.(14.2020 tarihli ve 2020121 no.lu karannrn "sokaga Qrkma Yasafr"
ile ilgili 1. maddesinin '6Agrk Olacak igyeri, igletme ve Kurumlar" baghlr altrndaki (a) bendinde
yer alan " Belediye ekmek fabrikalan, ekmek frrmlan ve sadece ekmek t)retiminin yaptldtp unlu

mamiil ruhsath isyerleri ile bu isynrlerinin sadece ekmek satan hayileri," krsmrrun igiqleri
Bakanlrgr genelgesi dolrultlusunda "Ekmek iiretiminin yapild$t ftnn ve/veya unlu mamul
ruhsath isyerleri (Bu iSyerlerinde sudece ekmek ve unlu mamul sat6t yapttabilir.) ile bu
isyerlerinin sadece ekmek sutan bayileri," geklinde degigtirilmesine,
4. Kurulumuzun l(i.04.2020 tarihli ve 2020121no.lu karannrn "Sokafa Qrkma Yasafr"
ile ilgili 1. maddesinin son ktsmmdaki "Gqzete da!fitmt, sadece gazete Sirketlerinin ring halinde
qaltsacak kendi da{ttm araqlan, tespit edilecek iqme suyu dadfitm bayileri ve Vefa Sosyal Destek
Birimleryi aracilt{tyla yapila,:ttktr (Gazete da{ttmmm evlere servis Seklinde yapilmau esastr.) "
bendiniin, sektorlerden gelen talepler i.izerine "Gazete da{iltm4 sadece galete Sirketlerinin ring
halinde galqacak kendi da!iltm aruglan, tespit edilecek igme suyu tla{iltm bayileri,

Kaymakamlann baskanl$rnclaki komisyonlarca haztrlanacak ilge ekmek da!iltm plant
kapsanamdaki ekmek du{ttun araglan, ekmek satq noktalsfl ve Vefa Sosyal Destek Birimleri
araahliryla yapilacakttr (Gazete da{itmmm evlere servis Seklinde yapilmast esastr.)" geklinde
di.izenlenmesine,
5. Yukanda belirtilen hususlarm uygulanmasrnrn, takip ve denetiminin Kaymakamhklar,
kolluk birimleri ve belediye :zihfia tegkilatlanrrca koordineli bir gekilde yaprlmasrna,
6. Il Umumi Hrfz,ts;srhha l(urulu'nun aldrfr kararlara uyulmamasr halinde ve her
seferinrJe ayn ayfl olmak ize:re;
a. Umumi Hrfzrssrtrha Kanunu'nun 282. maddesi gere[ince 3.150,00 TL,
b. Kabahatler Kanunu'nurL 32. maddesi gerelince 392.01 2L, idari para cezasr

uygulanmasma,

c. Ti.irk Ceza KarLunu'nun Bulagrcr Hastahklara Iligkin Tedbirlere Aykrn Davranma
baglrklr 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan kigi, i/ti
avdan bir wla kadar hapisi_cezasrvt!.a cezalandffrlrr.l hiikmti uyannca, bu htikme uymayan
kigilerin, haklarrnda gerekJli adli iglemler takdir ve ifa edilmek izere adli makamlara
bildirihnesine,
d. Igyerleri ve lirmalar hakkrnda ilgili mevzuat uyannca gerekli yaptlnmlann
uygulanmasrna,

il Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca, 5442 szryrh Il Idaresi l(anunu'nun I l/C maddesi
ve 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 2J. ve 72. madde:leri uyannca,77.04.2020
tarihincle oybirlifii ile karar ver:ilmigtir.

Vali

L
/
umi Hrfzrssrhha Kurulu Kararr 2020-22

Sayta 2

|

3

Biiytikgehir Belediye

Yiiksel ARS
Il Milli EEitim M

Qevre ve

fehircilik
Il Miidiir V.

KUQUK Uzm. Dr. A
Atatiirk

ft Mtidtirti
Genel Miidilrliiiiii
deniz Bdlge Bagtabibi

Sag;hk

Igleri Dairesi Bagk.anr

Serbest Tabip
Antalya Tabip Odasr Tem.

Ecz. Emre SELQUK
Serbest Eczacr
Antalya Eczaciar Odasr Tem.

I

Antafya if Umumi Hrfzrssrhha Kurulu Karcn2020-22

Sayfa 3

/

3

