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Karar No               : - 6 - 

Karar Tarihi         : 20/04/2020 

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 20.04.2020 Pazartesi günü, saat 09:00’da 

Kaymakam V. Göktuğ Kaan AYAZ başkanlığında toplandı. 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 

yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı 

artmaya devam etmektedir.  

Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) 

salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlçemiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesi 

gerekmektedir.  

Bu kapsamda:  

1- Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarihli ve 14 sayılı kararı ve İlçe 

Hıfzıssıhha Kurulunun 06.04.2020 tarihli ve -4- sayılı kararı ile; 01.01.2000 sonrasında 

doğanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır. 

Ancak, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu 

bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın 

alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi 

nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda 

kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde muhtemel olumsuzluklar 

oluşturabileceği değerlendirildiğinden; 

01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, 

epilepsi, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve 

gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. 

belgeleri yanlarında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları 

yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği 

ve hijyene uymak koşulu ile söz konusu yasaklamadan muaf tutulmalarına, 

2- Toplu konut, site ve apartman bahçelerinde bulunan kapalı/açık spor salonu, oyun alanı, 

kamelya vb. toplu halde bulunulması muhtemel yerlerin kapatılmasına, konunun site 

yöneticilerince takip edilmesine, yasaklamaya uymayan site yöneticileri ve site sakinleri 

hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gerekli cezai işlem yapılmasına,  

3- Ramazan ayında davulculara izin verilmemesine, 
4- Fırınların 23.04.2020 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca pide satışını saat 18.00 

itibariyle sonlandırmasına, vatandaşların fırın önlerinde sosyal mesafe kurallarını 

gözetmeksizin kalabalık oluşturacak şekilde bulunmamasına, 

5- Market, mağaza vb. işyerlerince belirli günler ve/veya belirli saatler arasında olacak şekilde 

indirim kampanyası düzenlenmemesine, yapılacaksa indirim kampanyalarının haftanın tüm 

günlerini kapsayacak ve açılış/kapanış saatleri arasında geçerli olacak şekilde 

düzenlenmesine, 

6- Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından 

kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun “Memleket dâhilinde sâri ve salgın hastalıklarla mücadele” başlıklı 2. 

Fasıl’ı kapsamda: 
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 57 nci ve 72 nci maddeleri, Ulusal Pandemi Eylem Planı, 

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği gereğince; İl Sağlık 

Müdürlüğü, 1. 2. ve 3. Basamak Kamu Özel Sağlık Kuruluşları tarafından Covid-19 
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testi POZİTİF çıkan ve/veya Covid-19 hastalığı ile ilgili fizik muayene ve radyolojik 

bulguları bulunan kişilerin, bu kuruluşların belirleyeceği tedavi/izolasyon, ve karantina 

ile ilgili tüm kurallara uymasına, Covid-19 testi POZİTİF olup tedaviyi reddeden 

hastaların İl Sağlık Müdürlüğünün uygun göreceği yerde izolasyona alınmasına,  
b) Filyasyon ve sürveyans ekiplerince izolasyon ve/veya karantina şartlarına uymayanlar 

hakkında; 
i) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince 

3.150,00 TL (ÜÇBİN YÜZELLİ TÜRK LİRASI) idari para cezası 

uygulanmasına, 
ii) Yetkililerin uyarısına rağmen talimatlara uymama konusunda ısrar edilmesi 

durumunda tekraren idari para cezasının uygulanmasına ve evde 

izlemin/izolasyonun/karantinanın sonlandırılarak yetkililerce belirlenecek 

yerde (hastane, çadır vb.) izolasyon/karantinaya alınmasına, 
iii) Yetkililerce belirlenecek yerde (hastane, çadır vb.) izolasyon/karantina 

uygulamasına aykırı davranılması durumunda ise; 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunularak adli işlem başlatılmasına, 

7- 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.  
 

Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına 

ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 20.04.2020 

 

 

                         İMZALI                                                                   İMZALI 
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                Göktuğ Kaan AYAZ                                                İsmail YURDABAK 

                     Kaymakam V.                                                        Belediye Başkanı 
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     Dr. Rıfat ERTEN                         Muhtasım TOPRAK                   Mustafa DANIŞMAN 

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

               ÜYE                                           ÜYE                                             ÜYE 

 

 

 

  Zübeyir  KARAKOÇ                        Gökhan ÜRE                                Hüseyin ÖCAL 

   İlçe Emniyet Amiri                  İlçe Jandarma Komutanı                    İlçe Malmüdürü V. 

 

 

            İMZALI                                     İMZALI                                      İMZALI            

                ÜYE                                           ÜYE                                             ÜYE      

 

 

 

       Beytullah ÇELİK              Süleyman Sabri ÜÇYILDIZ                Sadık ALTUNBAŞ   

          İlçe Müftü V.                Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V.               Serbest Eczacı 


