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KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29.12.2020 Salı günü saat 10:00'da Vali Yardımcısı Niyazi 

ERTEN başkanlığında toplanmıştır. 

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma 

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve 149 sayılı yazısında; “Dünyada halen Covid-19 vaka 

artışı devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka 

sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının 

artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Covid-19 

Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının 

yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini önermiştir.” denilmektedir. 

Bu doğrultuda İlimizde çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik tedbir kararları alınmış olup 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 24.12.2020 tarihli ve 2008/17 sayılı yazısında; Özetle 29.07.2015 

tarihli ve 29429 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 

Müdürlüğümüz adına ilkyardım eğitimleri ile ilde faaliyet gösteren özel ilk yardım merkezlerinin ilk 

yardım sınavlarının Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından muhtelif hastanelerin ve/veya 

kurumların eğitim salonlarında düzenlendiği, ilgili mevzuat gereği düzenlenen ilk yardım eğitimleri ve 

sınavlarında Covid-19 salgını ile ilgili tedbirlerin azami ölçüde alınmasına rağmen bir takım sıkıntıların 

yaşanmakta olduğu belirtilerek eğitimlerin ve sınavların durdurulması talep edilmiştir. 

Bu çerçevede katılımcı sayısı, sınav süresi, sınav şekli vb. hususlar dikkate alındığında anılan 

ilk yardım eğitimleri ve sınavlarının fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı faaliyetler olduğu 

değerlendirilmiş olup, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızının 

kontrol altına alınmasına katkı sağlaması amacıyla; 

 İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve ilkyardım eğitim/eğitici 

eğitim merkezleri tarafından yapılan ilk yardım eğitimi ve sınavlarının durdurularak 01.04.2021 

tarihine kadar ara verilmesine, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Karar verilmiştir. 


