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SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23.

maddesine  istinaden Vali  Vekili  İbrahim  AVCI  başkanlığında  05/11/2020  tarihinde  İlimizde

Koronavirüs’e  (COVID-19)  karşı  alınacak  önlemler  ile  ilgili  gündemi  görüşmek  üzere

toplanmıştır.

GÜNDEM:

Kurulumuzun Koronavirüs ( COVID-19 ) salgını ile ilgili alınması gereken ek tedbirlerin

görüşülmesi gündemli 123 karar no.lu toplantısında saat 22:00’de kapatılmalarına karar verilen

işletmelerle ilgili istisnaların görüşülmesi.   

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 03 Kasım 2020 tarih ve E-

89780865-153-18089 sayılı  genelgesi  kapsamında  Koronavirus  (  COVID-19  )  salgınıyla  ilgili

alınması gereken ek tedbirleri görüşmek üzere toplanmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda

Kurulumuzun  123  karar  no.lu  toplantısında  4  Kasım 2020  tarihinden  itibaren  geçerli  olmak

üzere;

“İlimizde  faaliyet  gösteren  aşağıda  belirtilen  iş  yerlerinin  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,
 Nikâh/ Düğün salonları, 
 Halı sahalar ve spor salonları,
 İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
 Tiyatro, sinema ve konser salonları,
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 Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,”

şeklinde alınan kararla belirtilen iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin her gün saat 22:00

itibariyle kapatılmalarına karar verilmiştir.

Ancak  belirtilen  iş  kollarında  faaliyet  gösteren  işletmelerin  kapanma  saatlerindeki

değişiklikten Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

Yerleşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla karayolları kenarlarında bulunan ve

seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde bulunan işyerlerinin,

sadece yolculara ve havaalanı çalışanlarına servis sağlayacak şekilde havaalanlarında bulunan

işyerlerinin ve sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik olmak üzere otel, motel, pansiyon

ve benzeri konaklama tesislerinin muaf tutulmasına, 

Uygulamada  herhangi  bir  aksaklığa  meydan  verilmemesine  ve  mağduriyete  neden

olunmamasına, 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi

gereğince  idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un

ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil  eden davranışlara  ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci  maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılan üyelerce oybirliğiyle karar verilmiştir.
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