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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

      İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 04.06.2020 günü saat 14.00’da Kaymakam Kemal BALABAN 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile telekonferans yoluyla 

toplandı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.  

 

GÜNDEM: 

 

     Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, 
vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 
28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri 

doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği 

kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
  
KARARLAR : 

 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.06.2020 tarihli ve 66 No’lu kararlarına istinaden; 

  
İlçemizde tüm ilçeler arası çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma 

kapasitesinin % 50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin 

yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, personel ve işçi servislerinin de bu 
kurala tabi olmaları yönünde kararlar alınmıştı.  

Gelinen aşamada KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk 

Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler”, “Personel Servis 

Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” ve “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, 

Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla ilçeler arası, şehir içi ve 
şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayınlanmıştır.  

Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 
72’nci maddeleri kapsamında;  
1) İlçemizde daha önce alınan kararlar ile ilçeler arası çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel 
servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin % 50’si oranında yolcu kabul 
edileceği uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına,  
2) İlçeler arası yolcu taşımacılığındaki uygulamaların Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 
tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesine,  
3) Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve 

Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi 



“14.2-Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4’üncü fıkrasının "Araçlara koltuk 

sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu 

kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği 

olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün 

uygulanmasına, rehber doğrultusunda hareket edilmesine,  
 4) 31.05.2020 tarih ve 65 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 10. Maddesinin (İdari izinde bulunan 

veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle normal 

mesaiye başlamasına; kanser hastaları ve organ nakli olan hastaların ve immünsüpresif ilaç 

kullananların hastalığını hekim raporuyla belgeleyenler ile iş göremezlik raporu olanların raporda 

belirtilen süre müddetince idari izinli sayılmalarına) kaldırılmasına,  
5) 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından 
“COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” 
konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma 
biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 
ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.  
   Bu kapsamda idari izinli sayılacak kamu personelinin aşağıda yer alan hususlara göre alacağı belgeyi 
kurumuna sunmak suretiyle idari izinli sayılmasına;  
a) Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan 

kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi 

alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan 

hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan 

hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) 

insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, 

böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren 

hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, 

kanama) geçiren hastalar şeklinde Sağlık Bakanlığınca belirlenmiştir.  
b) Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 
(iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi üzerinden “İdari 
izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”  
üretilecektir. 

c) Kamu çalışanları söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.  
d) Sistem üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum 

belgesi”ni alamayan kişiler mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, 

durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından 
“COVID-19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir.  
e) KOVİD-19 salgınını ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan 
hamile personelin, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içinde 

izinli sayılmasına, 

 

6) İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.06.2020 tarihli ve 66 No’lu Kararları gereğince 

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT sürecine geçilmesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 

Kurulu tarafından hazırlanan Covid -19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş 

kurallar gereğince; 

       İlçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 

hazırlanan Covid -19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre denetlenmesi için Emniyet 

Sorumluluk Bölgesinde; İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Tarım ve 



Orman Müdürlüğü, İlçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, İlçe Zabıta Ekibi ve Jandarma 

Sorumluluk Bölgesinde ise; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Tarım 

ve Orman Müdürlüğü, İlçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

temsilcilerinden müteşekkil beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesi 

sağlanacaktır.  
 

7) Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca oluşturulan https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-

yonetimi-ve-calisma-rehberi.html sitesinde yer alan, 02.06.2020 tarihli ve 66 No’lu İl Hıfzıssıhha 
Kurulu Kararında yer alan işletmelerin alması gereken tedbirleri titizlikle alması, uygulamada herhangi 
bir aksaklığa yer verilmemesine, 

  

        İş bu kararların 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. 

 

 

 

 

 

            Başkan                                                    Üye                                                            Üye 

 Kemal BALABAN                        Dr. Muhammed Enes GÜNEŞ                         Hasan Fehmi TAŞ 

        Kaymakam                                          TSM Başkanı                                         Belediye Başkanı   

                  

 

 

 

 

                        Üye                                                   Üye 

         Hasan Sabri KÖKSAL                         Hüseyin DEMİR 

              Veteriner Hekim                                Serbest Eczacı                                                                                

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü  

 


