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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 26.Maddesi gereğince ilçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’ın başkanlığında aşağıda 
isimleri ve imzalan bulunan üyelerin katılımları ile 05.08.2020 tarihinde saat 16:00’da 
toplanmıştır.

Yapılan toplantıda,

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği teyid edilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla 
mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen 
aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak 
tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde 
yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

1) Buna göre T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2020 tarih 12682 sayılı genelgesi gereğince;

a) İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları 
Takip Kurulu” kurulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi 
sayısındaki değişimin birebir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk 
ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesine ve alınması 
gerekli önlemlerin belirlenmesine,

b) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 57 inci 64 üncü ve 72 inci 
maddesinin 1 inci bendi gereğince COVID-19 hastası (kesin vaka) /şüpheli hasta 
(olası vaka) /hasta temaslısı olarak değerlendirilen kişilerin izolasyon/karantina 
altına alınmasına,

c) İzolasyon/karantina altındaki kişilerin T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen 
izolasyon/karantina talimatlarına uymalarına,

d) İzolasyon/Karantina kurallarına uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 
282 inci maddesi ve Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gereğince işlem 
yapılmasına,



2) İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 10.04.2020 tarih 24 nolu kararı gereğince; Koronavirüse 
karşı kuruluşlarda alınması gereken tedbirler kapsamında ve Esentepe Huzurevi Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İzzet Baysal Huzurevi, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi, 
Semiha Şakir Sarıgöl Spastik Çocuklar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi 
Müdürlükleri ve çocuk evlerinde 14 günlük vardiya sistemiyle çalışılması kararının, en 
az 10 günlük olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkisine 
verilmesine,

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararın 1.maddesinde yer alan hususların 
denetiminin İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı 
personelince yapılarak cezai işlemin uygulanmasına,

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

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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