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Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı 

KARAR NO : 19 
KARAR TARİHİ: 15.03.2021 
İLGİ:

a) İlçe Sağlık Müdürlüğünün 04.03.2021 tarihli ve 12 Karar sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı
b) İlçe Sağlık Müdürlüğünün 04.03.2021 tarihli ve 12, Karar sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Rasim BELGE başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı 
üyelerin katılımı ile 15.03.2021 tarihinde saat 14:00 da toplanmış olup aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak 
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının 
yayılmasını engellemek için Koronavirüs tedbirleri ile ilgili Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak; 
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma 
amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, 
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; 
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 
doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alman kararlar çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 
Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok 
yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ise İlimiz Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında 
değerlendirilmiştir.

İlçemizde de vaka sayısındaki artış sebebiyle, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını 
engellemek amacıyla ek tedbirlerin alınması gerekmekte olup İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun İlgi (a) ve (b) 
kararları ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede ek 
kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

İlçemize bağlı Yeni mahalle ve Plevne mahallesinde pozitif vaka ve temaslı sayısının diğer
yerleşim yerlerine nazaran son günlerde artış gösterdiği tespit edilmiş olup pozitif ve temaslı



dışarıdan gelecek olan vatandaşların da bu adreslerdeki binalara girişinin yasaklanmasına, 
görevlendirilecek personeller marifetiyle izolasyon koşullarının denetiminin yapılarak kontrol edilmesine, 
belirtilen adreslerde izolasyona tabi kimse kalmayıncaya kadar izolasyon sürecinin devamına, bu adresler 
dışında yukarda bahsi geçen köy ve mahallelerde ya da pozitif ve temaslı sayısının daha fazla artış ya da 
kümelenme gösterdiği tespit edilen diğer köy ve mahallerde de yeni vakaların çıkması halinde ise 
görevlendirilecek personellerin yeni adreslerde de denetim yaparak kontrolün sağlanmasına, bu adreslerde 
ya da yeni ortaya çıkabilecek adreslerde yapılan kontrollerde izolasyon koşullarına uymadığı tespit edilen 
pozitif ve temaslı vatandaşların para cezası ve adli işlemin yanında İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca 
karantina yurdu olarak belirlenen Aksaray Cemaleddin Aksaray-i Kız Yurduna naklinin sağlanmasına, 
kararın 14.03.2021 Pazar gününden itibaren geçerli olmasına.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, kararın vatandaşlara; Kaymakamlık internet 
sitesinden yayınlanması , Belediye Başkanlığı, muhtarlık, ilgisine göre kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından ilan/tebliğ edilmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282‘nci 
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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