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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 Dr.Zülkif DAĞLI başkanlığında 21/11/2020 tarihinde İlimizde 

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

toplanmıştır. 

 

GÜNDEM: 

 

• Koronavirus ( COVID-19 ) salgını ile ilgili yeni tedbirlerin alındığı 18/11/2020 tarih ve 

127 sayılı kararda değişiklik yapılmasının görüşülmesi. 

• Kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin yeni tedbirler kapsamında yapacakları yüz yüze 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi.  

 

KARARLAR: 

 

COVID-19 hastalığı ile ilgili ilimizde vaka sayılarının yükselmesi, bu durumun salgınla 

mücadeleyi zaafa uğratmaması ve hastalığın yayılma hızını düşürmek, vatandaşlarımızı salgının 

istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla il genelinde uygulanmak üzere 20 Kasım 2020 saat 

20:00’den itibaren geçerli olmak üzere bir takım yeni tedbirlerin alındığı Kurulumuzun 

18/11/2020 tarih ve 127 sayılı toplantısında alınan kararlarda değişiklik yapılma zorunluluğu 

doğmuştur.  

Ayrıca kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının 

çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve 

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ilimizde de kreşler ve gündüz bakım 

evleri için aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Bu kapsamda; 

• Kurulumuzun 18/11/2020 tarih ve 127 sayılı kararında 10:00-20:00 saatleri içinde 

faaliyetlerine devam etmelerine karar verilen bakkal ve büfeler (alkol satışı 

yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren işyerlerinin 
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ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmaya devam etmelerine, alkol 

satışı yapılan bakkal ya da büfelerin ise 10:00-20:00 saatleri arasında faaliyetlerine 

devam etmelerine, 

• Kurulumuzun 18/11/2020 tarih ve 127 sayılı kararının ekindeki “EK 1- İLİMİZDE 

ŞEHİRLERARASI YOL GÜZERGAHINDA BULUNAN İŞLETMELERİN İSİM 

LİSTESİ”nden Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren Kale Restoran ve Huzur 

Pide Salonunun çıkarılmasına ve aynı listeye Havza ilçesinde faaliyet gösteren 

Sözenler Semaver ve Köfteci Yusuf işletmelerinin eklenmesine, 

• Kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının 

çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla; 

➢ Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve 

gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının 

sağlanmasına, 

➢ Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım 

evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek 

amacıyla il merkezinde Valilik ve ilçelerde Kaymakamlıklar ile bağlı 

oldukları birimlerince etkin bir şekilde denetlenmelerine, 

 

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. 


