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   İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

KARAR NO   : 2021/07 

KARAR TARİHİ  : 03.03.2021 

  

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 03.03.2021 tarihinde saat 11.00’da Ağlı Kaymakam vekili 

Mehmet Akif TEMUR başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri 

katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

 

GÜNDEM: 

İlçemizde Korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında iş yerlerinin çalışma saatleri ve 

alınacak ek tedbirleri ile okulların yemek ve öğle arası saatleri hakkında görüşmek. 

KARARLAR: 

  Korona virüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler 

kapsamında 04.11.2020 tarihli ve 70 Nolu, 01.12.2020 tarihli ve 75 Nolu ve 07.12.2020 tarihli ve 76 

Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararlarımız ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar 

getirilmiştir. 

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 

tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; hâlihazırda uygulanmakta olan 

tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü 

normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, 

orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre belirlenmiş ve 

her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır. İl İdaresi Kanunu’nun 11/C 

maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;  

1. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda 02.03.2021 tarihli ve 

2021/6 Nolu kararımızla orta risk grubunda bulunan ilçemizde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, 

tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri 

arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı 

getirilmiştir. 

 Bu doğrultuda daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, 

market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış 

saatlerinin orta risk grubundaki ilçemizde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine,  

2. 09.12.2020 tarih ve 77 Nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1’ inci Maddesi Aşağıdaki Şekilde 

Düzenlenmiştir;  

“1- İlçe Emniyet Müdürlüğü/İlçe Jandarma Komutanlığınca izinsiz yolculukların önlenmesi, 

Kovid-19 yayılımının engellenmesi, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının 

belirlenebilmesi, Kovid-19 pozitif ve temaslı şahısların tespit edilebilmesi için İlçe merkezine 

girişlerde oluşturacakları kontrol noktalarında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu 

tarafından tespit edilen kriterlere göre yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerden 

gelenlerin 

 a) Vücut ısılarının ölçülerek 38 derece ve üzerinde olanların Valilikçe belirlenmiş yurtlara 

alınarak testlerini müteakip kalma amacıyla belirttikleri yerde ikamet ve zorunlu 10 (on) günlük 

izolasyona tabi tutulmalarına,  

b) Ateşi normal ve her hangi bir olumsuzluğu olmayan ve İlçemiz dâhilinde ikamet 

etmeyenlerin belirtecekleri adreste 10 (on) gün izolasyonda tutulmalarına,  

c) İlçemize yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerden gelen ve izolasyon 

altında tutulanların takibinin kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılmasına, 

  ç) Belirttikleri adreste izolasyona tabi tutulacakların T.C. Kimlik Numaralarının muhtarlar 

tarafından kolluk kuvvetlerine iletilerek takibinin yapılmasına,  

d) Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile 

tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile İlçe merkezine gelenlerin kapsam dışında 

tutulmalarına, 

3. Filyasyon ekiplerinin salgını kontrol altına alma amacı ile yapacak oldukları her türlü kişi 

ya da işyeri taraması ile Kovid-19 vakası ile yakın temaslı olarak düşünülen kişiler takip süreleri 
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içerisinde Kovid-19 semptomlarının gelişip gelişmediğine bakılmaksızın zorunlu olarak, filyasyon 

ekiplerince PCR numunesi alınabilmesine,   

4. 02.03.2021 tarih ve 5Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kararı ile açılmasına karar verilen öğrenci 

pansiyonlarında sabah,öğle ve akşam yemeklerinin pandemi ve hijyen koşularına uygun olarak yemek 

verilmesi, 

5. Lise öğrencilerine 40 dk öğle arası yemek molası verilmesi uygun görülmüştür. 

 

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan 

kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 


