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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL Başkanlığında 
10.04.2020 tarihinde toplanarak ilişikteki kararları almıştır.

1- T.C. Sağlık Bakanlığı Tun 07.04.2020 tarih ve 238 sayılı yazısı gereğince;
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları ile 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak 
yasaklayan düzenleme hayata geçirilmiştir. Her ne kadar düzenlemede istisna olarak 
tanımlanmamış olsa da sağlık hizmeti almak üzere sokağa çıkılması kapsam dışındadır. 
Sağlık hizmetine erişim için özellikle hassas gruplara yönelik işlemlerin devamlılığının 
sağlanması özel önem arz etmekte olup, ülke genelinde şartlar normal hale gelene 
kadar konuyla ilgili çalışmaların aşağıda yer alan haliyle yürütülmesi için ilçe 
genelinde gerekli çalışmaların yapılmasına, buna göre;

a) 20 yaş altı, gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek 
veya çocuklar sağlık hizmeti alabilmek maksadıyla kayıtlı bulundukları aile 
hekimliği birimine gidebilmesine, konuyla ilgili güvenlik güçlerine gerekli 
bilgilendirmenin yapılmasına,

b) Aile Hekimliği Birimine gelen gebe, lohusa, bebek ve çocukların iş ve 
işlemleri diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde, belirlenen 
bir zaman diliminde, özel bir alanda gerekli tedbirler alınarak yapılmasına,

c) Ertelenemeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik varlığı, topuk kanı 
sonucunun hastalık açısından şüpheli çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk 
kanı istendiği durumlar, ertelenemeyecek aşı olması durumu vb.) verilmesi 
gereken grubun karantinada olması durumunda. İlçe Sağlık Müdürlüğünce 
belirlenen sağlık personelinin evde bu işlemleri gerçekleştirmesinin 
sağlanmasına,

2- Özellikle ilçe girişlerinde olmak üzere ateş ölçümü ve yaş kontrollerinin 
yapıldığı noktalarda ilaçların eczanelere ulaştırılmasında aksamalar yaşanmaması için 
eczanelere ilaç taşımakla görevli araçların kontrollerinin öncelikli yapılması ve 
geçişlerinde öncelik sağlanmasına,

3- 2020 yılına ait İlçe Hıfzıssıhha kararınca korona virüsle ilgili alınan tüm 
kararların (6 sayılı karardan itibaren) uygulamasında ihmal ve kusuru görülenlere veya 
kararlara muhalefet edenlere yönelik uygulanacak cezai işlemlerin öncelikle; “gerçek 
şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince, hükmi (tüzel) 
şahıslara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari 
para cezası verilmesine, Kabahatler Kanununa muhalefetin aynı şahıslar 
tarafından 3’ten fazla tekerrüründe gerçek şahıslara da Umumi Hıfzıssıhha



Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin 
kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) 
marifetiyle de yerine getirilebilmesine,” şeklinde değiştirilmesine.

4-İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca 02.04.2020 tarih ve 20 sayılı kararı gereğince; 
Korona virüse karşı kuruluşlarda alınması gereken tedbirler kapsamında Esentepe 
Huzurevi 06.04.2020 tarihinden itibaren 7 gün süreyle sabit vardiya sistemine geçilmiş 
olup, görülen lüzum üzerine yukarıda sayılan tüm kuramlarla birlikte 14 günlük vardiya 
sistemiyle çalışılmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İlçemiz Kaymakamlığı tarafından İlçe 
Belediye Başkanlığı ile işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli 
çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kuramların 
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 eden gerçek şahıslara 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince, tüzel kişilere ve işverenlere ise 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası 
verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli 
işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine,

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


