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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 12.03.2021 tarihinde saat 13.00’da İlçemiz Kaymakamı Selçuk 

YOSUNKAYA başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin 

katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlandı. 

 

  GÜNDEM:  
   İlçemiz Akgüney Köyünde Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin hızlı artışını görüşmek. 

 
    KARARLAR: 

 İlçemize bağlı Akgüney Köyünde yaşanan hızlı vaka artışının önüne geçilmesi ve bu 
bölgenin izolasyon altında tutularak Covid-19 virüsünün dağılmasının engellenmesi amacıyla 
karantina uygulanması gerekli görülmüştür. 

               İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. 

Maddeleri kapsamında; 

1- Akgüney Köyünde yaşanan hızlı vaka artışı nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

27. ve 72. Maddeleri gereği 12.03.2021 tarihinde saat 13.00’dan itibaren 10 gün 

süre ile karantina altına alınmasına; 

2- Akgüney Köyünde gerekli durumlarda tek noktadan kolluk kuvvetleri denetimde tutulmak 

kaydıyla giriş ve çıkışlara kapatılarak kontrollerinin sağlanmasına; 

3- Akgüney Köyünde karantina bölgesinde 10 gün boyunca Pazar alanları kahvehane vb. 

yerlerde vatandaşların bir arada bulunabileceği tüm faaliyetlerin iptal edilmesine; 

4- Diyaliz hastaları ve kronik hastalıkları bulunanlar ile sürekli tıbbi müdahaleye ihtiyacı 

olan vatandaşların hastalıkları ile raporları beyanı ve kişisel koruyucu ekipmanları 

kullanılması şartıyla giriş çıkışlarına izin verilmesine; 

5- Akgüney Köyünde ikamet eden memur işçi ve öğrencilerin karantina süresi boyunca idari 

izinli sayılmasına; 

6- Karantina bölgesinde umuma açık yerlerin (park, bahçe, sokak ve toplu olarak kullanılan 

alanlar) dezenfeksiyon işlemlerinin il Özel idare Sekreterliği, İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

ve gerekli durumlarda Belediye Başkanlığı tarafından 1.100 ve 1.10 oranında seyreltilmiş 

çamaşır suyu vb. dezenfektanlarla yapılmasına; 

7- Karantina bölgesinde toplu taşıma ve ticari faaliyetlerin durdurulmasına; 

8- Karantina bölgesinde market, bakkal vb. faaliyet gösteren işletmelerin 09.00 ile 17.00 

saatleri arasında faaliyet göstermesine; 

9- Market ve bakkal için gelen gıda tedarikçilerinin engellemesine ve gıda maddelerinin 

kontrol noktalarından ilgili işletme sahibi tarafından alınmasına; 

10- Karantina süresince vefat eden vatandaşların ilgili mevzuat gereğince defin işlemlerinin 

yapılmasına; 

11- 112 Acil sağlık hizmetleri yürütülürken refakatçi kabul edilmemesine; 

12- Eczaneler tarafından gönderilen ilaç ve tıbbi malzemelerin kontrol noktasına teslim 

edilmesi ve bu noktadan itibaren vefa ekipleri tarafından dağıtımının sağlanmasına; 

13- Vatandaşların köy dışından ihtiyaçlarının belirlenerek vefa ekibinde görevli Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ve aracı ile karşılanmasına; 

14- Akgüney Köyünde alınan karantina Kararlarının muhtarlık ve cami hoparlörü aracılığıyla 

halka duyurulmasına; 

15-  Ruhsatlı ve plakalı tekne sahibi olup balıkçılık yapan kişiler hastalığın bulunduğu 

mahaller hariç olmak üzere belgelerini göstermek kaydıyla sabah ve akşam giriş ve çıkış 

yapabileceklerine; 

 



 

Karar verilmiştir. 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 “3.150,00 

TL. 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. 
 

 

 

 

 

 

 


	KARARLAR:

