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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, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat 

döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her 

alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. 

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle 

Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü 

kamuoyunun malumudur. 

Bu çerçevede; 

1. Vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle 

karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma 

riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının 

vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark 

etmeksizin 10.00-24.00 saatleri arasında çalışabilmelerine, 

2. Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odasının 17.09.2020 tarih ve 2020/224 sayılı 

yazısındaki pandemi süreci içinde taksi duraklarına su bağlatılması talebi incelendiğinde, bu 

talebin pandemi açısından uygun olduğu değerlendirilmiş olup, bu hususta gerekli iş ve 

işlemlerin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesine, (Pandemi 

boyunca tüm taksi duraklarına her hafta bir damacana su, bir adet dezenfektan ve bir paket 

maskenin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesine,)  

 

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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