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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

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

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

ALINAN KARARLAR 

Koronavirüs (Covid-19) 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. 

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. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 

2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak 

kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde 

bakımlarında mağduriyet yaşamaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına 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 ilçe salgın denetim merkezleri ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir 

şekilde denetlenmesine, 

2. Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarına göre özel eğitim kurslarının (ana okul, kreş, gündüz bakım evi 

ve bireysel eğitim hariç) tamamının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Bu sebeple pandemi 

şartları göz önüne alınarak ticari faaliyet konusuna bakılmaksızın toplu olarak yapılan kurs, seminer 

ve atölye faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulmasına, 

3. Bakkal (alkol satanlar hariç), manav, kasap ve kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren işletmelerin 

ruhsatlarında yazan açılış-kapanış saatlerine tabi tutulmasına,  

4. Cuma günü 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-13.30, 20 yaş ve altı vatandaşlarımızın 12.30-

16.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,  

5. Pazar yerlerindeki satış faaliyetlerinin sadece 10.00 ila 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine, 

ancak pazarcı esnafının sebze-meyve gibi ürünlerin tedariği ve pazar yerine nakliyesi/kurulumu 

bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmamasına,  

6. AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerinin kaldırılmasına, paket servis alan 

kişilerin AVM içerisinde buldukları boş alanlara oturmak suretiyle kalabalıklar oluşturmasını 

engelleyecek tedbirler alınmasına ve salgınla mücadele ile uyumlu olmayan herhangi bir görüntüye 

mahal verilmemesine, 

 

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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