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Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı
Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 09.03.2021 Salı günü, saat 10:30’da
Kaymakam V. Ayşe KARACA başkanlığında toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak,
salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla
kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda
düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk
gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.
Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan
üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım
faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması
amacıyla;
1- Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca
düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan
taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla
ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilmesine,
2- Çok yüksek risk grubu hariç olmak üzere terminal ve gar binalarında bulunan yemeiçme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19
Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Hıfzıssıhha
Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 2020/102 sayılı Kararı ve 03.03.2021 tarih ve
2021/14 sayılı Kararı ve bu kapsamda alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile
getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında
belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterilmesine,
3- İlçemiz Melikler Köyü sakinlerinin vermiş oldukları dilekçelerine istinaden, Orman
Bölge Müdürlüğünüzce kurulan komisyon tarafından hazırlanan İnceleme Raporunun
sonuç bölümünde "... Ancak ülkemizde COVİD-19 Pandemisinin devam etmesi
hasebiyle; dilekçe sahiplerinin kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması
(MÜSADERE) işlemleri ile ilgili olarak Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğümüz ile
irtibata geçmelerinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." denildiğinden bahisle, Covid19 vakalarına yenilerini eklememek ve toplu bir soruna yol açmamak için, Sütçüler
Orman İşletme Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve 1993424 sayılı yazılarıyla, yazı
ekinde gönderilen inceleme raporunda detayları verilen müsadere kararlarının ne zaman
uygulanabileceği hakkında, Kaymakamlığımızdan görüş istenildiği; Çin'de ortaya
çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası
olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alındığı ve uygulamaya geçirildiği;
gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınan tedbirlere yeterince riayet
edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması
nedeniyle, oluşabilecek riskleri en aza indirmek, toplu insan hareketliliğine yol
açmamak ve kamunun sağlık güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla, kesinleşmiş
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mahkeme kararlarının uygulanması (MÜSADERE) işlemlerinin, altı (6) ay süreyle
ertelenmesinin, süre sonunda, hastalığın yayılım hızında meydana gelebilecek
değişiklikler ile ilgili mevzuat ve talimatlar çerçevesince alınacak tedbirler ve kararlar
doğrultusunda, durumun yeniden değerlendirilerek, yapılacak değerlendirmelere
göre hareket edilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı; buna dair Kaymakamlık
görüşünün de Kaymakamlığımızın 23.09.2020 tarihli ve 59645421-045.99-1512 sayılı
yazımız Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğüne gönderildiği dosyasının tetkikinden
anlaşılmıştır.
Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünün 23.02.2021 tarihli ve 428890 sayılı yazıları
ile; meydana gelen yeni gelişmeler, açıklanan yeni kararlar, yayımlanan yeni
genelgeler ile
yukarıda
belirtilen
açıklamalar
doğrultusunda, Covid-19
hastalığının yayılmasına dair tehlikenin hala devam ettiği değerlendirildiğinden, söz
konusu kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması (MÜSADERE) işlemlerinin,
Kurulumuzca yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği, bu çerçeve de anılan
kararlarının uygulanması (MÜSADERE) işlemlerinin, ikinci kez altı (6) ay süreyle
daha ertelenmesinin, süre sonunda, hastalığın yayılım hızında meydana gelebilecek
değişiklikler ile ilgili mevzuat ve talimatlar çerçevesince alınacak tedbirler ve kararlar
doğrultusunda, durumun yeniden değerlendirilerek, yapılacak değerlendirmelere
göre hareket edilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari
işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195
inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına
ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 09.03.2021
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