
KARAR  :100 

KARAR TARİHİ  :06.11.2020 

 

 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki kararlar 

alınmıştır. 

 

ALINAN KARARLAR 

 

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir 

kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 

Covid19 salgınıyla mücadeleye yönelik olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 

tarihli ve 05 no’lu kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ikametlerinden 

ayrılma kısıtı getirilmiş, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.06.2020 tarihli ve 57 no’lu kararı ile 65 

yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00 – 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet 

etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmişti.  

 

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 

bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. 

 

Bu kapsamda; 

 

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.06.2020 tarihli ve 57 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın 10.00 – 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine ilişkin 3.maddesinin 

iptaline, 

2- İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00 – 16.00 saatleri arasında 

sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu 

saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, 

3- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızından; 

- Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin 

sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, 

belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak 

üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin,  

-İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan 

durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki 

belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına, 

4- Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının arasında pozitif vakaya rastlanması durumunda diğer 

tüm çalışanlara tarama testi yapılmasının filyasyon ekiplerince gerek görüldüğü durumlarda 

yardımcı olunmasına, 

 

Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 
 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, 
 

Oy birliği ile karar verilmiştir 
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