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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 21/07/2020 tarihinde İlimizde 

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

toplanmıştır.            

  

GÜNDEM:  

  

              İlimizde lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, 

kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerinin görüşülmesi.   
 

KARARLAR:  

  

             Kurulumuzun 31/05/2020 tarih ve 59 karar no.lu toplantısında alınan kararla 01/06/2020 

tarihinden itibaren her gün saat 22:00’a kadar faaliyetlerine tekrar başlamalarına karar verilen 

restoran, lokanta, kafeterya vb. işyerlerinin faaliyetleri, Kurulumuzun 04/06/2020 tarih ve 61 

karar no.lu toplantısında alınan kararla, saat 22:00’dan sonra, müşteri kabul etmemek koşuluyla 

gel/al veya evlere servis şeklinde saat 24:00’e kadar uzatılmıştı.  

  

Gelinen noktada alınan tedbirlerle salgının yayılma hızıyla vaka artış hızının düşüşe 

geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik 

sonucu restoran, lokanta, kafeterya vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın 

artması nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri ve Kurulumuzun  

04/06/2020 tarih ve 68 karar no.lu toplantısında söz konusu iş yerlerinin faaliyetleri  

10/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere saat 24:00’a kadar sürdürebilmelerine izin 

verilmişti.  

  

          Bu kapsamda;  

  
         Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen 

tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, 

çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin 

çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları 

ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunmalarına 
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   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 oy birliği ile karar verilmiştir.   
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