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Karar No               : - 1 - 

Karar Tarihi         : 23/03/2020 

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 23.03.2020 Pazartesi günü saat 09:00’da 

Kaymakam V. Göktuğ Kaan AYAZ  başkanlığında toplandı. 

Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığı, ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının 

sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan 

araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. 

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit 

edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki 

diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine yayılmıştır. 

Bulaşma: Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların 

solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan 

sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli 

ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel 

bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığı 

için de geçerlidir.  

1- Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar:  

a) Gıda güvenliği önerilerine dikkat edilmelidir (çiğ süt ve hayvansal ürünler 

tüketmemek, çiğ tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi).  

b) Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalıdır.  

c) El hijyenine dikkat edilmelidir, sık aralıklar ile temizlenmelidir. Eller en az 20 

saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda 

alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek 

yoktur, normal sabun yeterlidir.  

d) Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kâğıt mendil ile 

kapatılması, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin 

kullanılmasına dikkat edilmesi,  

e) Özellikle solunum enfeksiyon bulguları (ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, 

hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı gibi) varlığında, öksürük ve hapşırma sırasında 

yukarıda belirtilen uygulamalara dikkat edilmesi, ellerin sık olarak yıkanması, hasta 

kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa 

ağız ve burnun kapatılması, mümkünse tıbbi maske kullanılması önerilmektedir. 

Hasta olmayan kişilerin maske takmasına gerek yoktur.  

f) Yurt dışından dönen vatandaşlarımız 14 gün süre ile evde kalmalı, bu süre zarfında 

ziyaretçi kabul etmemeli, ev içinde kullandığı kişisel eşyaları yalnız kendisi 

kullanmalı, zorunlu hallerde ise tıbbi maske kullanılmalı, 

g) Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi 

bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma 

sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin 

bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere 

girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse 

tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Buna istinaden; Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Danışma Kurulunun Kararları doğrultusunda okulların ve kamu 
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kurumlarının temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik yapılmasına dikkat ve 

hassasiyet gösterilmesi, özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, 

bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir.  

h) Dezenfekte işlemlerinde günde enaz bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 

normal sulandırma)(Sodyum Hipoklorit Cas No:7681-52-59) temizlenir.  

i) Belediye Başkanlığı tarafından toplu yaşanılan yerlerin sürekli olarak (Otogar, 

Kahvehaneler, duraklar, parklar, bahçeler, umumi tuvalet vb.) ve toplu kullanılan 

araçların (Halk otobüsleri, ticari taksilerin vb.) servis bitiminde sonra dezenfekte 

edilmesine, çöplerin biriktirilmeden sık aralıklarla toplanması ve çöp 

konteynırlarının dezenfekte edilmesine,  

j) İlçe Devlet Hastanesine bağlı tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının her gün 

dezenfekte edilmesi, bu konuda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Sağlık 

Bakanlığı tarafından hazırlanan afişleri, broşür ve kamu spotlarının dağıtılmasına, 

gerekli eğitimlerin verilmesine,  

k) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kamu ve özel eğitim kurumlarının her gün 

dezenfekte edilmesine, özellikle eğitim saatleri bitiminden sonra tüm eğitim 

alanlarının dezenfekte edilmesine, okul lavabo ve tuvaletlerinde sürekli olarak el 

sabunlarının bulundurulmasına, teneffüslerde sınıfların muhakkak 

havalandırılmasına, İlçe Devlet Hastanesinden veya Sağlık Bakanlığı web 

sitesinden temin edilen afiş, broşürlerin ve kamu spotunun dağıtılması, uyulması 

gerekenler hakkında öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin bilgilendirilmesine, 

okul servislerinin de her servis bitiminde dezenfekte edilmesine,  

l) İlçe Özel İdaresine bağlı tüm köylerde özellikle çöp toplanma hususunda hassasiyet 

gösterilmesi çöplerin biriktirilmemesi konteynırlarının dezenfeksiyonun 

yapılmasına,  

m) İlçe Müftülüğüne bağlı kurumların (Camii, kuran kursları vb.) gerekli 

dezenfeksiyonun yapılmasına, camiler de konu ile ilgili hutbe verilmesine,  

n) Sütçüler Esnaf, Sanatkârlar ve Şoförler Odasına bağlı bulunan tüm meslek 

kuruluşlarının konu ile bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının 

sağlanmasına,  

o) Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek 

Yüksekokulu tarafından eğitim alanları, sosyal alanlarda ve öğrenci yurtları gibi 

toplu yaşanılan alanlarda dezenfeksiyon yapılması önlemlerinin alınıp konu ile 

ilgili personel ve öğrencilerin bilgilendirilmesine,  

p) İlçe Emniyet Amirliğince ve İlçe Jandarma Komutanlığınca takip edilen Göçmen 

ve yabancı grupların uzun süredir ilimizde ikamet ettiği için Cavid- 19 için riskli 

olarak görülmemekte olup tüm vatandaşlarımıza yönelik alınan tedbirler aynı 

şekilde bu gruplara da alınmakta ve takip edilmektedir.  

q) İlçemizde bulunan Kamu Kurum, Kuruluş, Üniversiteler, Özel Eczaneler tarafından 

gerekli tedbirleri alması ve uygulaması, takibini de titizlikle yapmaları,  

r) Bakanlıkların konu ile ilgili gönderdiği Genelge ve Yönetmeliklerine uyulması,  

s) Sütçüler genelinde Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma 

Komutanlığı ve Köy Camileri ile Köy Muhtarlıkları tarafından, Yeni 2019-nCoV 

hastalığı ile ilgili Bakanlığımızca hazırlamış Genelgelerin, Yönetmeliklerin, 

Talimatların ve Kararların, hoparlörler aracılığı ile ilan edilmesine,  

2- Malumlarınız olduğu üzere Coronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşlarımızı 

korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların doğrudan temel 
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ihtiyaçlarına yönelik olmayan insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma 

açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere birçok tedbire 

başvurulmaktadır. Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak; sebze meyve başta olmak 

üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının 

faaliyetlerine devam etmesi, ancak vatandaşların toplu olarak 

bulundukları/bulunabilecekleri “ ÇAY OCAKLARI, KAHVEHANELER ve 

“HAYVAN PAZARLARI”nın faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına, 

3- Bakanlıklardan gelen Genelge, emir ve yazılardan da hareketle; Dünya Sağlık örgütü 

tarafından pandemi olarak nitelendirilen Yeni Koronaviris (Covid-19) salgınından 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasına engel olmak amacıyla:  

a) Nüfus Müdürlüklerinde vatandaşlarımıza verilen nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri 

ve diğer adres belgeleri, protokol belgesi gibi belgelerin bürokrasinin azaltılması 

amacıyla elektronik ortama taşınarak hızlı ve güvenilir bir şekilde e-Devlet kapısı 

üzerinden yapılmasına,  

b) Mayıs ayı başına kadar toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal 

edilmesine,  

c) Cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazlarının kılınmaması 

ve sala okunmaması, ancak isteyen vatandaşlarımızın namazlarını münferiden eda 

edebilmeleri için görevlilerimizin nezaretinde camilerin açık tutulması ve ortaya 

çıkabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek için Cuma günleri ve 

Kandil geceleri başta olmak üzere camilerimiz ( kamu kurum ve kuruluşları, kuran 

kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dâhil olmak üzere ) kapalı tutulacak, 

Cuma namazı için sala okunmayacak ve camilerimiz ve çevresinde gerekli güvenlik 

önlemlerinin alınmasına,  

d) İlçemizde bulunan tüm müze ve ören yerleri ile bu mekanlarda hizmet veren 

museum shop, otopark, cafe vb. tüm ticari alanların geçici olarak ziyarete 

kapanmasına,  

e) Yabancılar ile doğrudan temas halinde bulunan personellerin kişisel el ve yüz 

hijyenine dikkat etmesi, yaptığı görev gereği eldiven, tıbbi maske kullanması, idari 

binalar ve diğer görev alanlarının (mutfak, tuvalet vb.) hijyen ve dezenfeksiyonuna 

dikkat edilmesi ve öncelikle idare binalarında girişlere ve değişik noktalara alkol 

bazlı el dezenfektanlarının konulmasına,  

f) Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları’nca belirlenen usuller çerçevesinde yük 

taşımacılığına devam edilmesine,  

g) İçme kullanma sularının halka sunulması sırasında gerekli dezenfeksiyonun 

(Klorlama) yapılması ve sürekliliğin sağlanmasına,  

h) Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma 

riskini artıracağı değerlendirilen; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, 

nişan, düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, 

kahvehane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet cafe, her türlü oyun 

salonları (atari, play station) kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta 

içindekiler dâhil) çay bahçesi, çay ocakları, dernek lokalleri, lunapark, hamam, 

sauna, kaplıca, masaj solonu, spa ve spor merkezi, kamu ve özel yüzme 

havuzlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına, 
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i) Ekmek fırınları, börek vb. ürünlerin üretildiği ve satıldığı yerler içerisinde bulunan, 

masaya servis yapılan, oturmaya müsait kafe benzeri faaliyetlerinin geçici olarak 

durdurulmasına,  

j) Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum 

kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü 

toplantı ve faaliyetlerinin (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 

geçici olarak ertelenmesine,  

k) Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “taziye evlerinin” 

faaliyetlerinin durdurulmasına,  

l) İlçe genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet ve benzeri törenlerin 

iptal edilmesine,  

m) İlçede faaliyet gösteren halı sahaların ikinci bir emre kadar faaliyetlerinin 

durdurulmasına ve gerekli işlemlerin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Belediye 

Başkanlığınca ve ilgili Muhtarlıklarca tesis edilmesine,  

n) Çeşitli ürün ve ürün guruplarında (maske, kolonya, dezenfektan, temizlik 

malzemeleri ve gıda maddeleri vb.) arz ve talep dengesiyle uyuşmayan fiyat 

artışları, stokçuluk vb. piyasa oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirildiği 

görülmekte olup, konu ile ilgili olarak kolluk birimlerinin Ticaret İl Müdürlüğü ile 

koordineli çalışması ve Türk Ceza Kanununun 237. Maddesinde düzenlenen 

fiyatları etkileme suçu kapsamında adli bir suçun tespiti halinde gerekli yasal 

işlemlerin yapılmasına,  

o) Kolonya ve dezenfektan üretim ve satış noktalarının denetimine ve ihtiyaç 

duyulması halinde numune alınmasına,  

p) Cadde, sokak, meydan, park, otogar gibi açık alanlarda yapılması düşünülen düğün, 

nişan, asker eğlencesi ve uğurlaması vb. organizasyonların geçici olarak 

ertelenmesine,  

q) Market, manav ve Pazar yerlerinde kişisel teması en aza indirecek şekilde gerekil 

düzenlemelerin yapılması, açık ve kapalı semt pazar yerlerinde sadece gıda satışı 

yapılan bölümlerin açık kalması ve satış tezgâhlarının arasının en az 1'er metre 

olması, satıcıların eldiven ve hijyen açısından bilgilendirilmesi, ambalajsız yaş 

sebze ve meyvelerin tüketicilere seçilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satışa 

sunulmasına ve konu ile ilgili bütün tedbirlerin Belediyeler tarafından alınmasına,  

r) Otellerde konaklayan misafirlerin kayıtlarının isim, adres, iletişim, pasaport 

bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke 

içerisindeki seyahat planları gibi bilgilerin tam ve düzenli olarak tutulmasına, 

s) Otel, yurt ve misafirhanelerde genel enfeksiyon riskini azaltmak için odalar ve diğer 

kapalı alanlardaki günlük rutin temizlik esnasında camların açık bulundurulması ve 

temizlik sonrası odaların en az 1 saat havalandırılması, genel temizliğin su ve 

deterjanla yapılması, özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, 

bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, 

ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmesi, bu 

alanların temizliği yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet 

kullanılmasına, bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyaların her kullanım 

sonrasında su ve deterjanla yıkanması ve temiz bir ortamda saklanmasına, çarşaf ve 

havlu gibi eşyaların ise 60-90 derecede normal deterjan ile çamaşır makinesinde 

yıkanması, oda temizliğini yapacak kişilerin ellerini yıkadıktan sonra eldiven 

giymesi ve temizliğin eldivenli ellerle yapılması, temizlik sonrası görevlilerin el 

temizliğine dikkat etmeleri, elleri en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla 
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yıkamaları, sabun ve suyun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptikler 

kullanmalarına, 

t) İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinde 

el temizliğine dikkat edilmesi, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 

yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiklerinin 

kullanılmasına,  

u) Tüm milli parklar ve tabiat parklarında, ormanlarda, park ve bahçelerde piknik 

yapmak ve mangal yakılmasının yasaklanmasına,  

v) Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför v.b işyerlerin faaliyetlerinin geçici 

süreliğine durdurulmasına,  

w) Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya 

materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasına, 

tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu sürecinde daha hassas 

davranılmasına, 

x) 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden 

dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasına,  

y) İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerince 

sadece paket servis, gel al benzeri şekilde müşterilerinin oturmasına müsaade 

etmeden hizmet verilmesine, 

z) İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler 

ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas 

nedeniyle coronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık 

Müdürlüğü/Kolluk Birimlerince, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları 

yönünde yazılı tebligat yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları 

yönündeki “1. ikaza” uymayanlara, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet 

etmemekten idari para cezası (3.150,00 TL) uygulanacak, yapılacak “2. kontrolde” 

de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe belirlenen yerlerde en 

çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari para cezası 

(3.150,00 TL) uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem 

yapılmasına, 

4- Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, il valileri tarafından, İl 

İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci 

maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü 

vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden 

dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile 

seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiş 

olup, 

Buna göre; 

a) İhtiyaç olması halinde, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak 

yakını bulunmayan, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 

mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakam başkanlığında 

“65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu”nun oluşturulmasına, 

b) Durumu buna uygun vatandaşların tespiti amacıyla, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü’nce, İlçe Nüfus Müdürlüklerine e-posta yoluyla gönderilen 60 

yaş üstü kişilerin adres ve iletişim bilgilerinin İlçe Nüfus Müdürlüğünden temin 

edilmesine, 
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c) İlçe Nüfus Müdürlüklerinden, temin edilen söz konusu, adres ve iletişim bilgileri 

ile, bundan sonra ihtiyaç olması halinde talep edilecek, adres, iletişim,…vb. bilgi 

ve belgelerin, ilgili yasal mevzuatlarda belirlenen hususlar saklı kalmak kaydıyla, 

“65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu” paydaşları ile Nüfus Müdürlüklerince 

paylaşılmasına, 

5- İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca, ilgili genelgelerle belirlenen 

sürelerce, seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar 

verilmiş, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın başvurularının işleme alınmayarak, ilgili 

kararların tebliğ edilmesine ve taleplerinin rededilmesine, 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yukarıda bahsi geçen 

kararların, ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, Kaymakamlık internet sayfasından 

yayımlanmasına ve halkımıza da duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

                         İMZALI                                                                   İMZALI 

                        BAŞKAN                                                                      ÜYE 

 

                Göktuğ Kaan AYAZ                                                İsmail YURDABAK 

                     Kaymakam V.                                                        Belediye Başkanı 

 

         İMZALI                                          İMZALI                                       İMZALI 

             ÜYE                                                ÜYE                                             ÜYE 

 

     Dr. Rıfat ERTEN                         Muhtasım TOPRAK                   Mustafa DANIŞMAN 

İlçe Hastanesi Başhekimi       İlçe Tarım ve Orman Müdürü V.        İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

            İMZALI                                  İMZALI                                      İMZALI 

               ÜYE                                         ÜYE                                             ÜYE 

 

  Zübeyir  KARAKOÇ                      Gökhan ÜRE                    Süleyman Sabri ÜÇYILDIZ 

   İlçe Emniyet Amiri                İlçe Jandarma Komutanı        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V. 

 

            İMZALI                                     İMZALI              

                ÜYE                                           ÜYE                 

 

       Beytullah ÇELİK                      Sadık ALTUNBAŞ 

          İlçe Müftü V.                             Serbest Eczacı 


