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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. 

 

Bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca; 

 

-30.05.2020 tarihli ve 2020-50 sayılı ve 11.09.2020 tarihli ve 2020-87  sayılı kararlar ile şehirlerarası 

toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında,  

-12.08.2020 tarihli ve 2020-78 sayılı karar ile halı saha tesislerine girişte,  

-30.09.2020 tarihli ve 2020-91 sayılı karar ile tüm konaklama tesislerine girişlerde ve şehir içi toplu 

ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında,  

-02.11.2020 tarihli ve 2020-97 sayılı karar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ve alışveriş merkezlerine 

girişlerde,  

-01.03.2021 tarihli ve 2021-8 sayılı kararı ile yeme-içme yerleri ile yüzme havuzu vb. tesislere girişlerde;  

-09.03.2021 tarihli ve 2021-10 sayılı karar ile B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde 

kayıtlı olan taşıtlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu karara bağlanmıştır.  

 

1. Yukarıda özetlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla getirilen HES kodu kontrollerinin ilgili 

kurum ve işletmelere girişlerde ve ilgili işlemlerde uygulanması zorunluluğunun devamına, 

2. İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, 

düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik 

oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, 

spor salonları, spor merkezleri girişlerinde ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından 

düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi 

başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere) 

girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine, 

3. Ayrıca, Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, 

doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, 

   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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 Erol AYYILDIZ 

Vali 

 

 

 

 

  Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 

    Büyükşehir Belediye Başkanı 

     

 

 

 

 

 Prof. Dr. Uğur BİLGE  

İl Sağlık Müdürü 

 

 

 

                            

Hikmet ÇELİK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

Hakan CIRIT 

İl Milli Eğitim Müdürü  

 

Ender Muhammed GÜMÜŞ  

İl Tarım ve Orman Müdürü  

 

 

 

 

 

Uzm. Dr. Yaşar BİLDİRİCİ 

Eskişehir Şehir Hast. Başhekimi 

Dr. Abdullah ALAN 

Hükümet Tabibi 

Dr. Ender KARA 

Büyükşehir Belediyesi Tabibi 

 

 

 

                  

 

Op. Dr. Nezih ERDÖL 

Serbest Tabip                                                                        

  

Ecz. Metin KAMIŞ 

Eczacılar Odası Başkanı 

 

 


