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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

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

kararlar alınmıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 

 

COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmişti. 

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 kapsamda,  

1. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; 

a. Dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) hariç 

olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, (1. derece yakını olan kişilerin 

düğün ve cenazelerine katılımları hariç olmak üzere) pazaryeri, sosyal faaliyetler, 

alışveriş merkezi, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, , asker uğurlamaları vb. 

gibi kalabalık olan alanlara girmelerinin yasaklanmasına,  

b. Toplu taşıma araçlarını 17.00-19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve 

bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına, 

2. Taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanma başta olmak üzere her türlü taziye 

ziyaretlerinin yasaklanmasına, 

3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/07/2020 tarihli ve 75 sayılı kararının 9. maddesine ek 

olarak; 

Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; 

a. Gündüz yapılan organizasyonların 12.00-14.00, akşam yapılan organizasyonların 20.00-

23.00 saatleri arasında yapılmasına,  

b. Organizasyon saati boyunca Kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen Mahalle 

Denetim Ekiplerinden en az 1 kişinin organizasyon alanında hazır bulunmasına ve 

organizasyonu düzenleyen kişilerin, Mahalle Denetim Ekiplerinde görevli personelin 

talimatlarına uygun işlem yapmasına, 

c. Organizasyonlarda yemek ve içecek ikramının yasaklanmasına, 

4. İlimiz dışında ikamet eden ve herhangi bir sebeple ilimizde Covid-19 PCR testi yaptırarak 

sonucu pozitif çıkan kişilerin ilimizde izolasyona tabi tutulmalarına, testi yapan kuruluş 

tarafından konuyla ilgili taahhütname imzalatılmasına, 
 

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. 

 



KARAR  :80 

KARAR TARİHİ  :17.08.2020 

 

 

 

        Erol AYYILDIZ 

            Vali  

                                                                    

  

 

 

  

                   Aydın ÜNLÜCE                                         Prof. Dr. Uğur BİLGE                  

         Büyükşehir Belediye Başkan V.                                          İl Sağlık Müdürü                     

 

 

 

         

 

Hikmet ÇELİK            Hakan CIRIT                     Dr. Emine SEVER         

  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü     İl Milli Eğitim Müdürü           İl Tarım ve Orman Müdürü 

 

 

 

 

 

   Uzm. Dr. Yaşar BİLDİRİCİ               Dr. Abdullah ALAN               Dr. Ender KARA                      

   Eskişehir Şehir Hast. Başhekim           Hükümet Tabibi            Büyükşehir Belediyesi Tabibi      

M                     

 

 

 

       Op. Dr. Nezih ERDÖL                                Ecz. Metin KAMIŞ  
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