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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 kapsamda; 
 

1. İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında (Okul, özel eğitim kursu, atölye, halk eğitim kursu, 

özel öğretim kursu, sürücü kursu vb.) öğrenci ya da kurum çalışanlarından PCR testi pozitif 

olan vaka tespit edilmesi halinde yapılan değerlendirmeler sonucu ( vakanın aile ve okul 

çevresi ile temas durumu, maske kullanımı, sosyal mesafe uyumu vb.) yayılım 

oluşacağı kanaatine varılması durumunda eğitim kurumunun tüm birimlerinin 14 gün 

süre ile online eğitim faaliyetlerine geçmesine, ilgili iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlüğü ve 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılarak Valiliğimizde bulunan İl Salgın 

Denetim Merkezine günlük olarak bilgi verilmesine, 

2. İlimiz şehir merkezinde bulunan yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlemlenen Kanlıkavak ve 

Dede Korkut parkları ve Porsuk nehri gibi kalabalık alanlarda, ziyaretçilerin 8 m2 ye 1 kişi 

ve gruplar arasında en az 3 m mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, diğer tedbirleri 

denetlemek amacıyla söz konusu alanlarda İlçe Salgın Denetim Merkezleri tarafından 

sokağa çıkma kısıtı bulunmayan gün ve saatlerde personel görevlendirilmesine, 

3. İlgili Kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınarak Hamam yolu, İsmet İnönü ve İki 

Eylül Caddelerine giriş çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde 

sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilmesine,    

4. Otel ve konaklama yeri restoranlarının amacı dışında kullanımını engellemek amacıyla, 

İkameti ilimiz merkezinde (Odunpazarı, Tepebaşı ilçeleri) bulunan vatandaşların kısa süreli 

konaklamalarına (5 gün ve daha az) zaruri durumlar hariç (Uzaklaştırma kararı, yangın, su 

basması vb.) müsaade edilmemesine,  

5. Spor Salonlarının çalışanlarının ya da üyelerinin herhangi birinde PCR testi pozitif olan 

vaka tespit edilmesi halinde, spor salonunun 14 gün süre ile faaliyetine ara vermesine, 

6. Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara; 

 Birinci ihlalde uyarı, 

 İkinci ihlalde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi 

gereğince idari para cezası, 

 İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale 

getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün; dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet 

durdurma cezalarının uygulanmasına, 

 

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

işlemlerin başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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