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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

           İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 

 

COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmişti. 

 

Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat 

dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 

24/03/2020 tarihli ve 09 sayılı kararı ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan ganyan bayilerinin (iddaa 

oynatılan ganyan bayileri de dahil)Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi 

ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Ganyan Bayilerinde Alınması Gereken 

Önemler” çerçevesinde  aşağıda belirtilen kurallara riayet etmek kaydıyla faaliyetlerine başlamalarına, 

 

Bu kapsamda; 

 

  1)    Çalışanlar ve müşteriler dahil 4 metrekareye düşen kişi sayısının 1 görevliyi geçmemesine 

ve bu görevlinin maske takmasına, 

 

  2)    Sık aralıklar ile el hijyeninin sağlanmasına, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 

yıkanmasına, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile el antiseptiği ile 

ovulmasına,  

 

  3)    Müşterilerin bayilik içine içeri girmeden kapıya monte edilen ve vezne/gişe tarzında 

penceresi olan seperatör ile bahisleri bayi dışında alamadığı durumlarda, görevli ile ganyan bayiine gelen 

kişilerin direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla 

aralarında şeffaf bir bariyerin bulundurulmasına,   

 

  4)    Ganyan bayinin önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske 

takmalarının sağlanmasına, 

 

  5)    Ganyan bayinin önünde kalabalık oluşmasının engellenmesine,  

 

6)   Söz konusu faaliyetlerin ve ganyan bayilerinin ayda bir kez denetlenmesine, 

 

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. 

 



KARAR  :76 

KARAR TARİHİ  :10.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Erol AYYILDIZ 

            Vali  

                                                                    

  

 

 

  

      Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN                                           Prof. Dr. Uğur BİLGE                  

         Büyükşehir Belediye Başkanı                                           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      

M                     

 

 

 

       Op. Dr. Nezih ERDÖL                                Ecz. Metin KAMIŞ  

           Serbest Tabip                                                                 Eczacılar Odası Başkanı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


