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Konu : Covıd- l9'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler
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İlgi : a) İçişleri Bakanhğı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı yazısı.
b) 01.06.2020 tarihli ve l5451 sayıh yazımız.
c) İçişleri Bakantığı İller İdaresi Genel Müdürlügünün 09.06.2020 tarihli ve 9l37 sayılı yazısı.

Koronavirüs salglnı ile mücadelede geIinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma
hızının azalması, vaka artlş hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler
doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın
Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde BiIim
Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan velveya faaliyetleri kısıtIanan işletmelerin
faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı.

İügi 1b; yazımız ekinde gönderilen ilgi (a) Genelge ile lokanta, restoran, kafe, pastane,
kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve
nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla
yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle
belirlenen kurallar dAhilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebileceği belirtilmişti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkan[ığında 09.06.2020 tarihinde toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızlnln
düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzamasr, iç turizmde yaşanan
hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya. kıraathane vb, işletmelerce sunulan
hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin
09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00'a uzatılmasr kararlaştırıldığına ilişkin ilgi (c)
yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazı doğrultusunda gereğinin yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa
mahal verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ali Taşkın BALABAN

Vali a.

vali yardımcısı

Ek: İlgi (c) Yazı Örneği
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Gereği:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
l 9 Ilce Kavmakamlığına
Antalya İl Jandarma Komutanlığına
Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına
Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizıetler
iü vtıdtirüügııne
Antalya Çevre ve Şehircilik İt
Müdürlüğüne
AntaIya Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne
Antalya İl Alet ve Acil Durum Müdürlüğüne
Antalya il Göç idaresi Müdürlüğüne
Antalya iı Küıtür ve Turizm Müdürlüğüne
Antalya iı ırıiııı rgitim Müdürlügüne
Antalya il Sağlık Müdürlüğüne
Antalya İl Tarım ve Oman Müdürlüğüne
Anıılııa §ınavi ı,e Tclznnlnii İl

Müdürlüğüne
Antalya Ticaret iı Müdtirıügtine
Antalya Oıman Bölge Müdürlüğüne
Ulaşhıma ve Altyapı Bakantığı VI. BöIge
Müdürlüğüne

*Bu belgc eleküonik imzalıdır. imzalr §uretinin asl]nı gö.fuek için
girerek (tz 2MAW
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Konu : Restoran-Lokatrta-Kafeterya vb. lşyerlerinin
Kapanış Saati

Sayı : 89780865-15]-E.9l37
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koronavirüs salgını iIe mücadelede gelinen aşamada virüsün yayülma ve bulaşma hızınınazalması, vaka artış hızının düşüşe ;"ç-"ri;;;;;e üyoeaiı"n olumlu gelişmelerdoğru ltusunda kontrollü sosyal hayai rir.."ini g"çii-ii, suv,n cumhurbaşkanım ızınBaşkanlığında 28,05.2020 tarihinde toplanan irilırr.ü"rt"-ıığı Kabinesinde BilimKurulunuıı önerilcri doğrulrusunda kapaiııan rY".v.'i""iiv"'leri kısıtlanan iş|etmelerinlaaliyeıleriııe başlayabile-cegi kararlaştırIlnltştı.
Rakanlığınlızın ilgi (c) Genelgesi iıe lokanıa. restoran. kafe, pasıane, kıraathane,kahvchane. çay bahçesi ve dernek İokallerinin rirl"rl"ıİ..t.y. 1avla oyunları ve narpilesatışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde a"".i"y"" ,illı. 

';;;;;;;;il:::l];müzik laaliyetleri hariç olmak_üzere) l Haziran zozo P'".""..ı günü itibariyle belirlenenkurallar d6hilinde saat 22:00'a kadar hizmet u...ıiir*ı"ri yönünde Valiliklerimiztalimatlandırılnı ıştı.
Say ın Cumhurbaşkan ıııı ızı n başkan l ığında 0g -06.2020 tarih inde top lananCuınhurbaşkanlığı Kabinesinde, alınan İedbirlJrl"."ı,,"'," 1/2r/ııh.,.^..^ı-.. _

diişüşe geçmesi, yaz nıevsiınine geçişle birlikte *u"l"rl" ,'r.'..r;: 
';,;ffij;'}ffi;i.hareketlilik sonucu restoran, ıoianta, kafeteryi t,.r.iı*". vb. işletmelerce sunulanhizııretlere duyulan ihtiyacın artnıası.nedeniyle ıatse tonu işletmelerin kapanış saatlerinin09.06.2020 tarihinden iıibaren saat 24.00'a uzatılması tu.u.lrşt,.,l.,şt,ı..Btı kapsan,ıda VaIilik/Kaymakamlıklarımızca os.Oi.iözo tarihinden iı,ibaren anılanişletmclerin kapanış saatlerinin saat 24 0o'a uzatılması ;çin uru.i Hıfzıssıhha kanunrınun27 vc 72 nci nıaddeleri ııyarınca gerekli kararların ,ü,n.or, * uygulamanın Bakan|ığımızın

;:.::r'^:i: 
ıırih vc 8j56 sayılı ccnelgesi 

"" y,k;r,;;;.lirtilen çerçevede yu,uİui,"..i
Bilgi vc gercğiııi önemle arz ve rica edcrinı
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İigi : a) l6.0].20İ0 tarihli ve 536l sayılı Genelgemiz.
6) Z|.03.2020 taıihli ve 5760 sayıl, C"n"lğ".İr.
c) 30.05.2020 tarilrli ve 8556 sayıl, C"n"lğ".ir.
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Il Umumi Hıfzıssıhha Kuruiu 2020148 Kararr - Coronavirüs (Covid-
19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alınması
Gereken Tedbirler

ANTAr,YA
iı, uıruıri HIFZIssIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020148
Karar Tarihi: 10106/2020

İl Umuıni Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın 09.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü
ifadeli E.9l37 sayllı "Restofan-Lokanta-Kafeterya vb. İşyerlerinin Kapanış Saati" konulu genelgesi ve
l0.06.2020 tarihli ve E.9138 sayılı "18 Yaş Alh ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlamasının
Kaldırılması/Esnetilmesi" konulu genelgesi çerçevesinde getekli kararlaıı almak üzere, 1593 sayılı Umumi
Hıtiıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden l0.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstii
görüşınede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak ti,im dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelcndirilen Koronavirüs (Covid-l9) salgınından ülkemizi ve
vatandaşlarınıızı korumak vc salg;nin yal,il;asini cngcllcmck için ii;ka;ida zilşcdilc; gc;ılg;l;;;; C;;ıj
19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştınlması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı'nın yukarıda zikredilen 09.06.2020 tarihli ve E.9137 sayılı genelgesiyle;
Koronavirüs salgını ile mücadelede geIinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka anış
hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine
geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapahlan velveya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin
faaliyetlerine başlayabileceğinin kararlaştırı[mış olduğu,

30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genelge ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay
bahçesi ve demek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden
olacak şekilde dans/oyrın vb. ile bu amaçla yaprlan canh müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran
2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dAhilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebilmeleri yönünde
Valiliklerin talimatlandırılmış olduğu,

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06,2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde,
alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte
giinlerin uzamasr! iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb.
işletnıclcrce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işietmelerin kapaııış
saatleıinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00'a uzatılmasının kararlaştrrılmış olduğu bildirilerek;

Umumi Hılzıssıhha Kanununun 27 ve '72 nci maddeleri uyarınca yukarıda beliılilen çerçevede gerekli
kararların alınması ve uygulamanın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genelge ile yukanda belirtilen

çerçevede yürütiilmesi istenmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nrn 1ııkarıda zikredilen l0.06.2020 tarihli ve E.9138 sayılı genelgesiyle de;

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs
(Covid-l9) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve
kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 22.03.2020 tarİhlİ ve 5762 sayılı genelge
ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların,03.04.2020 tarihlı ve 6235 sayılı genelge.ile 20 yaş ve altı gençlenn sokaga

çıkııalannın kısıtlanmış olduğu,



Koronavirüs ile mücadelede kaydediten olumlu gelişmeler doğrulfusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın
baŞkanlığında 211.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığİ Kabinesinde İlınan karar neticesinde
2},C5,2t2t' lo.illi n.- 3,i33 soyilı gciiclge iic i8-20 yaş aıİiiğ,iiJaki geiiçlcı,için uygulanan sokağa çıkınakısıtlamasının kaldırılmış olduğu,

Gelinen aŞamada alınan tcdbirlcrle salgının yayılıln hızının düşüşe gcçmesiyle bcraber Sayın
CumhurbaŞkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihİnde toplanan cumir".uuş"tunı,ğı kabinesindc l8 yaş
altı ve 65 YaŞ ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtİamasının kaldırılması/elneti]mesi hususlarının
değerlendirilmiş olduğu;
' l8 YaŞ altı Çocuklar ve gcnçIerle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynlerirefakatinde olmaları şartıyla tiimüyle kaldınlmauna.
' l6,03,2020 tarihli ve 5361 saYı|ı genelge ilc sokağa çıkmalan kısıtlanan 65 yaş ve i2eri vatandaşların hergün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek,r" ınurt. takmak kaydıyla dışarı
çıkabilecekIerine karar verilmiş olduğu bildirilerek;

- il idaresi Kanununun l l /C maddesi ile Umumİ Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeieri uyarıncayukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması.
- Sınırlama kapsamındaki. vatandaşlarln dışan çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında l6.03.2020tarihli ve 536l saYılı genelge kapsamında 8l ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşların geçicİolaiak sokağa çıkmastnlrlamasl uYguiamasının cievam enigi ve şehirierarası seyahatierine iiişkin geİeigenin yürürliikĞ oİttuğu

göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimleiin yapılması lrt.nrıiştı.ı

Kurulumuzca }ukarıda belitilen genelgelerde yer alan hususlır kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda,Sağlık Bakanlığı tarallndan yayımlanan 30 il4ayıs 2020 tarihli Covlıİ-İs İaİöİN voNrİİı,İİ-Ç-ı
ÇALIŞMA REHBERİ'nde belirtilen şartlara uyulması kaydıyla;l, Restoran, lokanta, kafeterya, krraathane vb. işletmelerce 

- 

sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacln aftn]asınedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 24.00'a uzatılmasına,
2, ltl YaŞ altı Çocuklar ve gen_çlerle ilgili sokağa çıkııa kısıtlamaunrn, küçük çocukların ebeveynlerirefakatinde olmaları şartıyla tiimiiyle kaldırılmaİına,
3, 16,03,2020 tarihli ve 536_1 saYıh genelgeye istinaden sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerivatandaŞlann, her gün l0.00_-20.00 saatieri aİasında, sosyal mesİfe kuraıına.l"v"İ 

"İ-"ı ve maske takmakkaydıyla dışarı çıkabi lcceklerinc,
Ancak, 65 YaŞ ve üzeıi vatandaşların geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının, dışarı
Çıkabilecekleri l0,00-20.00 saatlcri 

. 
dışındİ. devam cttiği velehİrlerarası ,.yut uİl".i,İ" ilişkin genelgcnin

Yürürlükte olduğu göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin İlınması ve denetimlerin yapılmasına,
4, Yukarıda belirtilen hususların uygulinmasının, takip ve denetiminin g.n.l toİırı.İ u"Iediyelcr, ilgili il veİlçe Müdürlükleri tarafından yapılmİsına,
5, il Umumi Hıfzıssıhha K.,İuİr'nrn alJıgı kararlara uyulmaması halinde ve hcr selerinde ayrı ayn olmaküzere;

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3,!50,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi eereğince"3L2ioL ZL idipu*Lru., uygulanmasına,c) l5 YaŞın altındaki Qocuklann, alınan 

_kaİarıara uyııaması halinde, yrtu,İu?i'İuJ 
". tul bentlerindebelirtj[en. idari YaPtırımlann Kabahatler Kuru.,u'rurİ İt. maddesi ;y;;;;-;;.Ü.n velisine/vasisineuyguIanabileceğine,

d) Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirıere Aykırı Davranma başlık|ı I95.nıaddesinde Yer alan " ", Yetkili makamlarca alınan tedbirlere u!.m?yan kişi, itıi_sydsı, liLy]lsJsdst_hspJ§eezs§lylgrezalandır ır"'hükmü uyarrnca, bu hütme uymayan kişilerin, haklarında gerekli aclti işlemler (18YaŞını doldurmamıŞ olanlar iÇin Türk Ceza Kanıın|u ve Çocuk Korunıo Konı,ru,nun ilgili lıiikünılcriçerçevesinde) takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bilrıiiilmesine,
e) Işyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yapırımların uygulanmasına.

it Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı il idaresi Kanunu,nun 1llC mad<lesi ve l593 savılı lJmumiHıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve'72. madıielerİuyarın 
"u, 

Io.oe .zozotarihinrle oybirtiği it. k;; İ:İİ];;İ:'""
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Ek:
T,C, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine ulaşmak için aşağııiaki


