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ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA MECLĠSĠ KARARI 

 
  Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29.04.2022 günü Vali Muammer EROL baĢkanlığında ĠçiĢleri 
Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı “Kapalı Alanlarda 
Maske Kullanımı” konulu Genelgesi gündemi ile toplanarak;  
 
 Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın iĢleyiĢine iliĢkin usul ve esaslar, 
salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından Genelgelerle belirlenmiĢ ve Ġl/Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile 
hayata geçirilmiĢtir. 
  
 Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair 
usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde 
bulundurularak ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 04.03.2022 tarih 25940 sayılı 
Genelgesi ve 04.03.2022 tarih ve 06 sayılı Ġl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenerek 
açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıĢtı. 
 
 Sağlık Bakanlığının 26.04.2022 tarihli ve E.13588366149581 sayılı yazısında ise; 
  
  “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aĢılamanın yaygınlaĢması, 
toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama Ģeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması 
önemli hale gelmiĢtir. Bu nedenle ileri yaĢlardaki kiĢiler ile kronik hastalığı, hastalık Ģüphesi ve riskli 
gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam 
etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir. 
 
 Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli Covid-19 Bilimsel DanıĢma Kurulu önerileri 
doğrultusunda; açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske 
zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki (günlük vaka sayısı 1000’in altına düĢene 
kadar) bir müddet daha toplu taĢıma araçları ile sağlık kuruluĢlarında maske kullanımına devam 
edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesi 
bildirilmektedir.” 
 
 Bu çerçevede 27.04.2022 tarihinden itibaren; 
 

1. Toplu taĢıma araçları ile sağlık kuruluĢları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda 
maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine, 

 
2. Toplu taĢıma araçları ile sağlık kuruluĢlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar 

alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düĢmesi halinde) maske kullanma 
zorunluluğuna devam edilmesine, 
 

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 
idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince iĢlem 
yapılması, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi 
kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; 
 
 
Oy birliği ile karar verildi. 



 
 

 
 BaĢkan              Üye         Üye 

     Muammer EROL                Mustafa TUTUK          Dr. Emrah ERAY 

             Vali                  Yalova Belediye BaĢkanı         Ġl Sağlık Müdürü 
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  Garnizon Komutanlığı            Ġl Milli Eğitim Müdürü                 Ġl Çevre, ġehircilik ve Ġklim  

                 DeğiĢikliği Müdürü 
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Ġl Tarım ve Orman Müdürü      Yalova Dev. Hast. BaĢhekimi       Yalova Merkez TSM BaĢkanı 

 

 

 

 

      Üye               Üye              

 Uzm. Dr. Taciser GÜLEÇ             Ecz. Erdoğan ÇOBAN 

         Serbest Tabip     Serbest Eczacı 

 


