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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında 01.04.2020 
tarihinde toplanarak; 

1- T.C. İçişleri Bakanlığı 03.04.2020 tarih ve E.6199 sayılı yazısı gereğince; 

Çok hızlı bulaşarak enfekte insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının 

yayılmasında en etkili yol; sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal 

izolasyonun sağlanması olduğu, pandemi tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı 

yapan otobüs seferleri ve havayolu ile yolcu taşımacılığına sınırlamalar getirildiği, ilçe girişlerinde 

kontrol noktaları oluşturulmak suretiyle gerekli kontrollerin yapıldığı; bununla birlikte 

mücadelenin en temel unsurlarından birinin de sosyal izolasyon ile birlikte temel tedarik zincirinin 

sürdürülebilirliği olması gerektiği, bu sebeple tedarik zincirinin temel halkaları içinde yer alan; 

gıda/temizlik başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin, sağlık sistemi için ihtiyaç duyulan 

ilaç ve tıbbi malzemelerin üretimi ve naklini gerçekleştirenleri ile kargo, baz istasyonlarında 

çalışanlar, elektrik ve doğalgaz üretim, iletim, onarım ve kontrol görevini yürütenler; kamu düzeni 

ve güvenliği açısından önem arz eden plaka tespit sistemleri, sınır güvenlik sistemlerinin yapım, 

bakım ve onarmamdan sorumlu ASELSAN çalışanları ve/veya bu çalışanlara ait araçların şehirler 

arası seyahatlerinde, sağlık kontrollerinin yapılması şartı ile ilgililerce gerekli kolaylığın 

gösterilmesine, alınacak tedbirler ile temel tedarik zincirinde herhangi bir kesintiye mahal 

verilmemesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesine, 

2- T.C. Sağlık Bakanlığının 01.04.2020 tarih ve E. 176 sayılı yazısı gereğince; hastanede 

yatan hastalar için, "Yatarak takip ve tedavi edilmekte olan COVİD- 19 hastalarından, son 72 
saat içerisinde ateşi ve oksijen ihtiyacı olmayanlar takip eden hekimin uygun görmesi 
durumunda, PCR testi için solunum yolu örneği alınarak test sonuıcıı beklenmeksizin eve 
gönderilip’ ibaresi ve "Hastaneye yatış endikasyonu olmayıp evde takip edilen hastalarda evde 
izolasyon, semptomların düzelmesini takip eden en erken 14. günde herhangi bir semptom 
veya ateşlerinin olmaması koşuluyla sonlandırılır ve eve gönderilen hasla "Evde Hasta İzlemi" 
kurallarına göre yönetilir. " ibareleri gereği bu şekilde hastane dışında izlenmesi gereken PCR 

testi pozitif hastaların, ilçemizde kontrolsüz dolaşanmalarının ve diğer vatandaşlara bulaş riskinin 

engellenmesi adına AİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, 

yoğunluğa göre ayarlanmak suretiyle şüpheli Covid-19 olgularının ise öncelikli AİBÜ Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere gerektiğinde KYK 

Müdürlüğünce belirlenen Hattat Emin Barın Yurdu’nun bu kişilerin izolasyonu için tahsis 

edilmesine, yurt binasının dış güvenliğinin KYK yurdu görevlilerince ve diğer ihtiyaçların ise İl 

Sağlık Müdürlüğünce karşılanmasına, 

3- T.C. İçişleri Bakanlığı nın 03.04.2020 tarih ve E.6202 sayılı yazısı gereğince; tarımsal 

üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan 

mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek 

aksamaların, Koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza 

indirilebilmesi için Bakanlık talimatında yer alan tedbirlere ilave olarak; 



a. Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her ilin 

kendi imkanları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde 

karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de 

mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliği sağlanacak olup bu 

hükmün Valiliğimiz izni ile gerçekleşmesine, 

b. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla Kaymakam 

Başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin 

katılımıyla bir komisyon oluşturulmasına, 

c. İlçemize gelen mevsimlik işçilerle ilgili olarak, Koranavirüs salgının yayılımının 

engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, 

d. Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya 

ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler'in. ilgili mevzuatında 

belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade 

edilmesine, 

e. Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara 

uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine, 

f. Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta 

ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine ve 

kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yaptırmış olmalarına, 

g. Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas 

etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına. 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından İlçe Belediye Başkanlığı ile 

işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle 

planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek görev ve 

talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

Maddesi veya 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası 

uygulanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığıma suç duyurusunda bulunulmasına, adli 

ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma 

Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine, 

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girmesine, 

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 
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