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KARAR 
 

 

          İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 19.10.2020 tarihinde saat 11:00 da Kaymakam  Erkan 

KAÇMAZ Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

            1- Anons ve Duyuruların Etkinliği Hk; 

 Gerek belediyelerin, ilçe özel idarelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile 

camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, 

sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske 

kullanma konusundaki telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri 

değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının 

yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir. 

 Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı 

öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması 

gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı 

açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının 

her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır. 

 Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesi 

sağlanacaktır. 

 “Kıymetli vatandaşlarımız; 

 Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok 

dikkatli olmalıyız. 

 Saygıdeğer hemşerilerimiz, 

 Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı 

alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz 

birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.” 

 2- Temaslı Bildiriminin Önemi Hk; 

 Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının 

sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde 

temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem 

taşımaktadır. 

 

 

 

 



 

 Covid19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri 

eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması 

hususu 24.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi ile bildirilmiş, 25.09.2020 tarih  

ve 46 nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararı alınmıştı. 

 Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar 

dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir. 

 Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe 

aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılması mutlaka yapılacaktır. 

 

3- Şuhut İlçe Merkezinde kurulan pazarlar  (Hayvan pazarı, sebze pazarı, tuhafiye 

pazarı, yoğurt pazarı) ve vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunabileceği 

yerlerde maske ve sosyal mesafe ihlallerinin denetimlerinin artırılmasına, 
 

 4- Kavaklı Köyü’nde Uygulanan Sağlık Tedbirlerinin Sonlandırılması Hk. 

 

          İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 29.09.2020 tarih ve 48 Nolu Kararı ile, Şuhut 

İlçemize bağlı Kavaklı Köyünde ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan Covid-19 / Korona 

Virüs testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Kavaklı 

Köyümüzde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Kurulumuzca tedbirlerin arttırılması 

uygun görülmüştü. 

         Yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda Şuhut İlçemize bağlı Kavaklı Köyünde İlçe 

Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 29.09.2020 tarih ve 48 Nolu Kararı ile uygulanan tedbirlerin 

19.10.2020 günü saat 23:59 itibari ile kaldırılmasına, 

5- Efe Köyü Hk. 

          İlçemize bağlı Efe Köyünde ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan COVID-

19/Koronavirüs testlerinde pozitif vakaların ve vaka temaslılarının artması, bulaş riskinin 

yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha 

Kurulumuzca tedbirlerin artırılması uygun görülmüştür. 

           Bu kapsamda; 

1) 19/10/2020 tarihi saat 23:59 itibariyle Efe Köyünde kıraathane, çay ocağı, internet 

kafe, berber, lokanta, restoranların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine 

durdurulmasına, 

2) Efe Köyünde tüm işletmelerin denetimlerinin artırılmasına, 

3) Efe Köyünde kolluk kuvvetlerinin denetim ve devriye uygulamalarının  artırılmasına, 

4) Efe Köyünde meydanlarda, park ve bahçelerde, köy odaları, piknik alanları taziye 

evleri gibi  vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunabileceği yerlerin ve  sosyal 

mesafe ihlallerinin denetimlerinin kolluk kuvvetlerince artırılmasına,  

5) Efe Köyü camilerinden konuyla ilgili anonsların yapılması ve köy muhtarı tarafından 

vatandaşların bilgilendirmesine, 

 

 

 

 



 

 

         Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 

maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.  

         Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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