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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. Kurulumuzca alınan 14.04.2021 tarihli ve 19 no’lu kararının 6. maddesinde “17 Mayıs 2021 

tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, apartman ve sitelere ait yönetim ve geniş katılımlı toplantıları, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin 

genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmemesine,” karar verilmiş 

olup, sendikaların ve sendika şubelerinin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü 

etkinliklerine de 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine,  

 

2. Kurulumuzca alınan 14.04.2021 tarihli ve 19 No.lu kararının eki “Sokağa Çıkma 

Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Listesine”; 

Sağlık Bakanlığınca İlimiz genelinde ilkyardım eğitimi vermek üzere ruhsatlandırılmış olan İlkyardım 

Eğitim Merkezleri ile İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezlerince verilecek kurum adresi ile sınav giriş 

kontrol çizelgesini ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olması 

şartı ile sınava katılım için söz konusu eğitim kurumlarının kursiyer/eğitmen/çalışanlarının 

eklenmesine, 

3. 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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