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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

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

kararlar alınmıştır. 

ALINAN KARARLAR  

Koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler 

kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 98 no’lu, 01.12.2020 tarihli ve 

108 no’lu, 07.12.2020 tarihli ve 110 no’lu ile 01.03.2021 tarihli ve 08 no’lu kararlar ile bazı 

işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir. 

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan 

tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü 

normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, 

orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre belirlenmiş ve 

her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenen kriterler 

doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.03.2021 tarihli ve 08 no’lu kararı ile orta riskli 

bulunan ilimizde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile 

kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.0019.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile 

müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir. 
 

Bu doğrultuda; 
 

1- Daha önce açılışkapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de bakkal, market, manav, 

kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işletmelerin açılışkapanış saatleri ile 

pazar yerlerindeki satış faaliyetlerinin 07.0020.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine, 

2- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.07.2020 tarihli ve 75 no’lu kararın 9.maddesindeki 

ilgili paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 

Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf 

odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere 

tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına, 

·Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimlerin gerçekleştirilmesine,              

 -Birinci ihlalde uyarı, 

 -İkinci ihlalde 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, 

 

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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    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  
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Hükümet Tabibi 

Dr. Ender KARA 
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Ecz. Metin KAMIŞ 
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