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             İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 24. maddesi gereği 

İlçe genelinde çevre ve halk sağlığını yakından ilgilendiren sorunları bertaraf etmek veya en aza 

indirgemek amacıyla gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Kaymakamlık Makamında, Darıca 

Kaymakamı Ömer KARAMAN başkanlığında aşağıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile 20.03.2020 

tarihinde  saat 11:00.’de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 

                Coronovirüsün ülkemize yayılması önlemek amacıyla; yurtdışından ülkemize giriş yapan 

vatandaşlarımızın yurda giriş tarihleri itirabiyle bilgileri aile hekimlerinin kullandığı sağlık sistemin 

açılmış olup, aile hekimleri kendi hekimiyle bağlı bu kişileri 17.03.2020 tarihinden görmektedirler. 

 Yurt dışından ülkemize giriş yapan ve 14 gün evlerinde nekahat dönemi geçirerek kişilerin bu 

zorunluğu uymalarını sağlamak amacıyla; 

               1- İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yurt dışından dönen vatandaşların 14 günü evlerinde 

geçirmelerini toplum sağlını korunması için bir zorunluluk olduğu, buna riayet etmeyenler hakkında 

ilgili mevzuatlarda belirtilen ( 1593,5326,5442 sayılı kanunlar) cezai işlemlerin uygulanacağı ve 

Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağı yönünde karar alınacaktır. 

            

             2- İlçelerde aile hekimlerinin sistemine düşen yurt dışından ülkemize giriş yapıp ilçemizde 

ikamet eden vatandaşların ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü görevli görev belgesi 

bulunan personeller tarafından ikametgâhlarına ziyaret düzenlenerek 14 gün kuralına uymaları, 

uymadıkları takdirde 5326 sayılı kabahatler kanunu gereğinde cezai işlem uygulanacağı ve Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunacağı tebliğ edilecektir. 

 

              3- Tebligatlar sonrasında sondajlama birkaç ailenin kontrolü yapılarak, 14 gün kuralına 

uymayanlar hakkında idari yaptırım kararı alınarak cezai müeyyide uygulanması, tekrarında ise 

Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. 

 

              4-  Böylece yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları sağlanacaktır. 

 

              5- Coronavirüs salgınında: Vatandaşlarımı korumak ve salgının yayılmasını engellemek 

amacıyla vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan insanların toplu olarak 

bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere 

birçok tedbire başvurmaktadır. 

 Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak; Sebze meyve başta olmak üzere vatandaşlarımızın 

temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam etmesine, ancak 

vatandaşların toplu olarak bulundukları/bulunabilecekleri “ Oto Pazarı ve Hayvan Pazarlarının” 

faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verilmiştir. 

 

              6- Hastalığın yayılmasını önlenmesi bakımında büyük önlem arz ettiğinden alınan tedbirler 

çerçevesinde mücadeleyi bundan sonrada titiz ve kararlı bir şekilde yürütmek amacıyla mayıs ayı başına 

kadar 

-İlçemiz genelinde yapılması planlanan yemin, anma,  mezuniyet vb.   törenlerin iptal edilmesine 



 -Vatandaşla buluşma toplantılarının iptal edilmesine 

 -Toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal edilmesine 

 

 7- İlçemizde deniz araçlarıyla, tekne turu vb. organizasyonlarla 5’ten fazla kişinin katılacağı 

herhangi bir sosyal etkinliğine izin verilmemesi, deniz kenarında da benzeri etkinliklerine müsaade 

edilmemesine, 

          

 

 

             Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

           

        Ömer KARAMAN                      Muzaffer BIYIK                                Dr. Ulaş DOĞAN 

       Darıca Kaymakamı                 Darıca Belediye Başkanı                   Darıca İlçe Sağlık Müdürü  

                Başkan                                         Üye                                                      Üye     

                   

                                                                                                   

 

 

 

           Hasan ERTÜRK                          Prof. Dr. Gülay GÜLLÜLÜ          Ecz.Ö. Faruk SARIGÖL 

    İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü                 Serbest Hekim                                 Serbest Eczacı                                                                     

           Veteriner Hekim                                        Üye                                                 Üye 

                     Üye                                                 

                                                                                                      

                                                                 

                             


