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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

           İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Valimiz Sayın Özdemir ÇAKACAK başkanlığında Vilayet 

Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

ALINAN KARARLAR 

 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, 

sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına 

bugüne kadar ilgili Bakanlıklarımız, Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir 

alınmış ve uygulanmıştır. Alınan bu tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınmasına 

gerek duyulmuştur.  

            1) Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13.04.2020 Pazartesi günü 

saat 00.01’den itibaren İlimiz dâhilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk 

Otobüsleri, Minibüsler,  Tramvay vb.) ile şehirlerarası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, 

taksiler, her türlü ticari araçlar, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda 

geçerli olmak üzere; 

            a) Maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, 

b) Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen 

sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına, 

c) Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak 

amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan uyarıcı 

bilgilendirme tedbirlerinin alınmasına, 

d) Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda (taksi durakları dahil) genel hijyen şartları 

sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına, 

e) Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi 

amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici gerekli sefer tedbirlerinin alınmasına, gerekiyorsa ek 

seferlerin konulmasına, 

f) Toplu taşıma araçlarına “Yolcu oturma kapasitesinin”  azami %50’si kadar yolcu 

alınabilmesine, hiçbir surette ayakta yolcu alınmamasına, 

g) Toplu taşıma araçlarının kullanımında maske ve diğer konularda ilgili belediye 

başkanlıklarınca ve zabıta marifetiyle sürekli denetlenmesi ve belirtilen orandan fazla yolcunun 

binmesine engel olunmasına,  

            2) Daha önce alınan kararlarla sokağa çıkmaları yasaklanan grup (20 yaş altı) içinde yer alan 

gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için, 

ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği biriminde 

ilgili sağlık hizmetlerini alabilmeleri kapsamında enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları 

yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene 

uymak koşulu ile ilgili sağlık kuruluşuna gidip-gelmekle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına, 
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3) COVID-19 hastalığı teşhis yöntemleriyle doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, tedavi 

olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

67. ve 72. maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere 

aykırı davranma” başlıklı 195. maddesi hükümleri kapsamında ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden 

destek alınmak suretiyle sağlık kurumlarınca belirlenen araçlarla tedavi olacağı hastaneye naklinin 

sağlanmasına,  

4) Fiziksel temas ve damlacık yolu ile çok hızlı bulaşabilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, 

toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla sokak 

atık toplayıcılığının yasaklanmasına, 

            Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer 

mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, 

 

            Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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      Özdemir ÇAKACAK 

            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      
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       Op. Dr. Nezih ERDÖL                                Ecz. Metin KAMIŞ  

           Serbest Tabip                                                                 Eczacılar Odası Başkanı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


