
Karar No: 2021/13 

Karar Tarihi: 03/03/2021 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI   

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararların alınmasına;  

Karar 1: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18/11/2020 tarih 2020/63 nolu kararında alınmış 

olan market, berber, kuaför/güzellik merkezleri vb. işletmelerin çalışma saatleri ile ilgili 

alınmış olan kararın aşağıdaki şekilde güncellenmesine; 

 İlimizde faaliyet gösteren ve açılış/kapanış saatlerinin daha önceden belirlenmiş olan 

işyerlerinin (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför/güzellik salonu, terzi, 

ayakkabıcı vb.) çalışma saatlerinin 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyetlerini 

sürdürmelerine,  

 

Karar 2: Cumhurbaşkanlığı’nın 1 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlamış olduğu ‘’COVID-19 

Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’’ konulu 

genelgesine istinaden; 

 Çalıştırma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı 

ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bakanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda 

bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik 

hastalığı bulunanlar idari izinli sayılmalarına, idari izinli sayılanlar bu sürede 

görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları 

ile diğer özlük hakları saklı kalmasına ve bu personel amirinin izni dışında görev 

mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda 

görevlerine dönmelerine, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma 

mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu 

mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda 

gerekli tedbirlerin alınmasına, 

Karar 3: COVID-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın 

görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci 

haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılmasına, 

Karar 4: İlimiz Merkeze bağlı Yeni Mahalle Alparslan Caddesi no:100 adresinde bulunan 

hanede yaşayanların COVID testlerinin pozitif çıkmasından dolayı hastalığının daha fazla 

hane ve topluma yayılımının engellenmesi ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması 

amacıyla;  

       Söz konusu hanenin 03/03/2021 tarihi saat 00.00 dan başlamak üzere 10 (on) gün süre ile 

karantina altına alınmasına, 

        Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun 

ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk 

Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

         Oy birliği ile karar verilmiştir. 


