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KARAR TARİHİ   : 21/07/2020 

KARAR NO            : 2020/69 

GÜNDEM               : Koronavirüs Tedbirleri/ Lokanta/Restoran/Kafe/Kıraathane vb. İşyerlerinin  

                                   Çalışma Saatleri Hakkında  
                                    

 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 

sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

 

 İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için 

alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin 

sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

 

Bu çerçevede;  

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 31.05.2020 Tarih ve 2020/40 nolu kararı ile faaliyetleri 

geçici süreliğine durdurulan lokanta/restoran/kafe/kıraathane vb. işyerlerinin 1 Haziran 2020 

tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00’a kadar hizmet vermelerine,  İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzun 10.06.2020 Tarih ve 2020/47 nolu kararı ile de söz konusu işletmelerin 

sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24:00’a uzatılması karar 

alınmıştır. 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.06.2020 Tarih ve 2020/62 nolu kararı ile marketler, 

pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin 

çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını. 

 

Gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan 

rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda 

bahsi geçen 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 

bulunabilmelerine, 

 

 Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği başta olmak üzere 

ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı 

Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, 

Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,  

 

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 

durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.   


