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      İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 27.07.2020 günü saat 15.30’da Azdavay Kaymakamı Daday 

Kaymakam Vekili Melih AYDOĞAN başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan 

üyelerin iştiraki ile toplandı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.  

 

GÜNDEM: 

İlçemizde Koronovirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınacak ek tedbirleri görüşmek. 

  

KARARLAR: 

 

* İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27.07.2020 tarihli ve 88 No’lu kararlarına istinaden; 

 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla görülen lüzum üzerine ilave bazı tedbirlerin alınması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede Halk Sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi 

Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri 

kapsamında; 

 

1- Filyasyon ekiplerince vaka temaslısı olarak kayıt altına alınan ve bulaştırıcılığın 

önlenmesi amacıyla evde izole edilen bireylerin izolasyon kurallarına uyumlarının kontrolü 

amacıyla ‘kısmı karantina’ uygulamasına geçilmesine, bu hanelerde yaşayan bireyler için aile 

hekimlerince sağlık kontrollerinin ve kolluk kuvvetlerince izolasyon kurallarına uymaları 

noktasındaki kontrollerinin işbirliği içinde yürütülerek İlçe Toplum Sağlığı Merkezine veri akışının 

haftalık olarak iletilmesine ve kısmı karantina takip sisteminin kurularak takip edilmesine, 

2- Filyasyon ekiplerince ev izolasyonu kararı verilen kişilere yönelik kısmi karantina 

uygulamasının İlçe Toplum Sağlığı Merkezi teklifi ve ilgili Kaymakamın onayı ile alınmasına, 

ilgili hanelere alınan kısmi karantina kararının idari olarak uygulanmasından kolluk kuvvetinin 

(mahalline göre jandarma veya polis) ve muhtarların sorumluluğunda olmasına, sağlık açısından 

Toplum Sağlığı Merkezinin belirleyeceği esaslara göre ilgili aile hekimince sağlık tedbirlerinin 

alınarak muayene ve tıbbi takiplerinin yapılmasına, sosyal açıdan kişilerin desteklenmesinin 

Kaymakamlık Vefa Destek Grupları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarfından 

karşılanmasına, 

3- Toplu bulunulan pazar yeri, cenaze töreni, düğün ve marketlerde denetimlerin 

artırılmasına, yapılan çalışmalar ve işlemlerle ilgili sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları 

kullanılarak salgın kontrolü amacıyla yapılan uygulamaların görünürlüğünün artırılmasına, 

4- Belediyelerin ve ilgili kurumların mevzuatı çerçevesinde işyeri denetimleri konusundaki 

çalışmalarına devam etmesine, 

5- Bayram öncesinde il dışından bayram tatilini İlçemizde geçirmek amacıyla gelen 

kişilere kolluk kuvvetleri tarafından İlçemiz girişinde bilgilendirme ve uyarı çalışmaları 

yapılmasına, 

6- Belediye hoparlöründen, emniyet ve jandarma araçlarından belirli aralıklarla maske, 



  

 

hijyen ve sosyal mesafe konusunda anonslar yapılarak vatandaşların ikaz edilmesine, bu ikaz 

anonslarının içeriğinde maske takmayanlara 900 TL ceza uygulanacağı bilgisinin yer almasına, 

7- Camilerde belirlenen kurallara uymayanların din görevlileri tarafından bireysel olarak 

ikaz edilmesine, hutbe ve vaazlarda maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda hatırlatmalar 

yapılmasına, 

8- “Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi” 

kapsamında arazi çalışması yapacak görevlilerin başta maske-mesafe-temizlik kuralları olmak 

üzere Kovid-19 salgını kapsamındaki tedbirlere uyarak çalışma yapmalarının uygun olduğuna, 

9- Kurban Bayramı öncesi Arefe günü mezarlıkların ziyareti esnasında  yapılacak olan dua 

vb. dini faaliyetlerde Din görevlilerinin ve kolluk kuvvetlerinin, halka sosyal mesafe ve maske 

konusundan ikazda bulunmasına, 

10- Her türlü gıda dağıtımı sırasında hijyen kurallarına uyulmasına, dağıtılacak gıda 

malzemelerinin şeffaf poşetlere konulmasına, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmasına, tüm bu 

kontrollerin köylerde muhtarlar tarafından, merkezin sorumlu olduğu bölgelerde ise belediye 

ekipleri tarafından yürütülmesine, 

11- Açık alanlarda olsa dahi her türlü toplu etkinliklere (Toplu yemek verme vs.) 

müsaade edilmemesine, 

12- Kurban kesim ve satış yerlerinde Kovid-19 Tedbirlerine (Sosyal mesafe ve maske 

kuralı) uygun hareket edilmesine, 

13- Bayram namazı esnasında İlçemiz 34 Nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen 

önlemlerine riayet edilmesine, Bayram Namazı sonrası rutin olarak gerçekleştirilen bayramlaşma 

faaliyetlerine müsaade edilmemesine ve bu konudaki takip, kontrol ve önlemlerin ilgili camiideki 

din görevlileri tarafından yapılmasına, 

Karar verilmiştir. 

 

     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 

    Melih AYDOĞAN                         Hasan Fehmi TAŞ         Dr. Pınar KARAMUSTAFA                              

  Azdavay Kaymakamı               Belediye Başkanı                   TSM Başkanı                                                   

   Daday Kaymakam V. 
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           Emre AFACANOĞLU                                        Hüseyin DEMİR 

              Veteriner Hekim                                                  Serbest Eczacı                                                                                

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü  

 


