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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. 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre salgınla 

mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiş olup, ilimiz çok yüksek risk grubunda 

yer almaktadır. 

Kontrollü normalleşme sürecinde 30/03/2021 tarihinden itibaren; 

 

1.      -Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak devamına,   

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar 

günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına, 

 

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01/12/2020 

tarihli ve 108 nolu  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen  “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından 

Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde ’’yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Kararlar ve yazılarla yapılan 

eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat 

edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, 

 

2.  İlimizde bulunan yeme içme yerlerinin, (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile 

dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı 

alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-

koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması 

yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine,  bu işyerlerinde aynı masada en 

fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine, 

Ayrıca, yeme içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-

24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 

Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet 

verebilmelerine, 
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3.  02.03.2021 tarihli ve 8 sayılı kararımızda belirtilen; “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından 

düzenlenecek genel kurul dahil 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 

ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,” uygulamasının 

devamına, 

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde 

kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında 

başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu 

kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet 

edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına, 

4.  Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 (sekiz) m2 alan 

ayırmak, katılımcı sayısı 50 (elli) ’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine. 

Ayrıca, 02.03.2021 tarihli ve 8 sayılı kararımızda belirtilen; “Benzer şekilde  nikah veya nikah 

merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah 

ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer 

verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün 

organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri 

Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,” 

uygulamasının devamına, 

Ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 

Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki 

düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına, 

 

5. 02.03.2021 tarihli ve 8 sayılı kararımızda belirtilen; “Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu vb. 

tesislere girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 

saatleri arasında çalışabilmelerine,” uygulamasının devamına, 

6.    İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için 

süregelen uygulamaya uygun şekilde; % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması 

yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine, 

7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi 

ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 

 

8.  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve 

gençlerimizin ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, şehir içi toplu ulaşım 

araçlarını (tramvay, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına, (İşyerleri ile 

illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, 

özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler  ve 30.03.2021 tarihli ve 14 

sayılı kararımızda yüz yüze eğitim faaliyetlerine izin verilen tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 

eğitim gören öğrenciler hariç) 
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Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının 

öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile 

çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle 

sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

9. Dinamik Denetim Sürecinin uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam 

edilmesine, 

10. 25.02.2021 tarihli ve 7 sayılı kararımızda sinema salonlarının  faaliyetlerine 1 Nisan 2021 

tarihine kadar ara verilmişti. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve 

desteklenmesi amacıyla sinema ve tiyatro salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar 

ara verilmesine, 

  

11.      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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 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 

 

 


