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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 

 

          Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla; 
 

İlimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ve 01.01.2000 

tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.  

 

Gelinen noktada 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik sokağa 

çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı 

vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 04.04.2020 tarihinden 

itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak ve Bilim Kurulunun önerileri 

doğrultusunda; 

 

1- İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-

15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet 

etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

2- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 

yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında 

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak 

kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine, 

3- Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında 65 

yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş 

olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz 

önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, 

 

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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      Özdemir ÇAKACAK 

            Vali  

                                                                    

  

 

 

  

             Nuray AKÇASOY                                                               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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


