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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Başkanlığında 

toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı 

Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan sosyal yardım ödemeleri 

süresince aynı anda müracaatları için bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan COVID-19 hastalığı ile 

mücadele kapsamında vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Bu nedenle 

yapılacak olan sosyal yardım ödemelerinin Valiliğimiz koordinasyonunda PTT dağıtıcıları, 

bekçiler, kolluk birimlerimiz, imamlar, öğretmenler (kamu görevlileri) vasıtasıyla elden 

teslim edilmesine ve dağıtımda görev alacak kişilerin belirlenerek mutemet olarak Valilik 

tarafından görevlendirilmelerinin yapılmasına, 

Karar 2: COVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamında sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltmak amacıyla; 

 Taksi şoförlerinin araçlara en fazla üç yolcu almaması, genel hijyen kurallarına dikkat 

edip uymaları ve maske kullanımına özen göstermelerine, aksi taktirde bu kurallara 

uymayan şoförlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282nci maddesinde 

yer alan idari para cezasının uygulanmasına, 

Karar 3: Terhis olan askerlerin memleketlerine dönüşleri ile ilgili olarak; 

 Askerlik yükümlülüklerini yerine getirdikleri birliklerde terhis edilmelerinden önceki 

son 14 gün boyunca gözetim altında tutulmalarının sağlanmasına, 

 Seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce tabi tutulacakları sağlık kontrolünde 

herhangi bir semptom tespit edilmediğinin doktor raporuyla belgelenmesine, 

 Gittikleri illerde de ikametlerinde 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları hususu 

kendilerine tembih ve tebliğ edilmesine, 

 İzin düzenleyen valilik/kaymakamlık tarafından gidecekleri yerlerin 

valilik/kaymakamlıkların haberdar edilmesine, 

Karar 4: COVID-19 hastalığının yayılarak vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini 

engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bu 

nedenle valilik/kaymakamlık tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler, kolluk 

araçlarından sürekli vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde 

kalmaları için uyarılar yapılmasına, işi olmadan sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde 

kalmaları için kolluk birimleri tarafından uyarılmasına, 

Karar 5: Tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliği sağlanması ile birlikte tarım sektöründe 

çalışanların mevsimlik işçiler göçer/çobanlar COVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamın 

hastalığın yayılmasının önlenmesi kapsamında; 

 Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her ilin 

kendi imkanları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde 

karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik 



tarım işçileri, göçer/çobanlar ile tarımsal üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Ancak bu 

durumun Valiliğin izin verme şartına bağlı olarak gerçekleştirilebilmesine, 

 Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla her ilde Valilerin 

başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin 

katılımıyla (İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç 

Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) bir 

komisyon oluşturulmasına ve bu komisyonlarca; 
a-) Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması 

gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca 

eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına, 

 b-) İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valiliklerince tespit edilerek, bu 

ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilmesine,  

c-) Talepte bulunulan Valiliklerce Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu 

temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçilerinin 

belirlenmesine,  

ç-) Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, 

harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu 

ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit 

şekilde varış iline gelmelerine,  

d-) Çıkış ilinde/ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dahil, İl/İlçe 

Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından 

(HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup 

olmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı 

Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde/alanında Sağlık Bakanlığı’nın 

yayımlamış olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka 

Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilecektir. Sorun tespit 

edilmeyenlere seyahat onayı Valiliklerin belirleyeceği belge üzerinden verilecektir. 

Ayrıca seyahat sırasında COVID-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak 

kurallarını içeren bilgilendirmenin yapılmasına, 

 Varış illerince, illerine gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların 

belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra COVID-19 

hastalığının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler de alınacaktır. Bu 

doğrultuda; 

a-) İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesine, 

b-) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak 

aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda 

kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın 

sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3 

metre), 

c-) Çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en 

aza indirileceği ortamın oluşturulmasına, 

ç-) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin 

verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına, 

d-) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli 

olarak dezenfekte edilmesine, 

e-) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su 

temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının 

denetlenmesine, 

f) Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince 

sabun bulunmasının temin edilmesine, 



g-) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-

Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının 

sağlanması, bu amaçla AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılmasına, 

ğ-) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine, 

h-) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı 

tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirler alınmasına, 

 Hayvancılık faaliyetleri kapsamında kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını 

otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan 

göçerler/çobanlar, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 

2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine, 

  Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara 

uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,  

 Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım 

araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili 

sağlık kontrollerini yapmış olmasına, 
 Göçer/çobanlar ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas 

etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına, 

 

Karar 6: COVID-19 sebebi/şüphesi ile hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri ile ilgili 

olarak; 

 Yurt dışından gelen cenazeler; 

a-) Yurtdışından ülkemize getirilen cenazelerin taşındığı tabutlarda cenazenin dışarısı 

ile hiçbir temas olmayacak şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğinin kontrol edilmesi, 

dışarısı ile temas olmadığının anlaşılması halinde tabutun açılmaması, temas olma 

ihtimali var ise bu temasın kesilmesine yönelik işlem yapılmasına, 

b-) Cenazenin getirildiği araçtan cenaze aracına naklinde mümkün olduğunca az 

sayıda kişinin görev alması, bu nakli yapacak kişilerin koruyucu kıyafet, maske vb. 

tedbirleri almış olmasının sağlanmasına, 

c-) Cenazenin doğrudan defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanması, dini vecibelerin 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cenaze defin işlemleri ile ilgili yayınladığı yazı 

doğrultusunda yerine getirilmesinin sağlanmasına, 

d-)Cenaze namazı ve defin işlemlerine katılımın olabildiğince az sayıda tutulması, 

cenaze namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılmasına, 

e-) Cenazelerin bekletilmeden tabutla birlikte defnedilmesine, 

f-)COVID-19 nedeni ile vefat eden kişilerin cenazelerini taşıyan cenaze araçlarının 

diğer cenaze nakil işlemlerinde kullanılmaması ve her nakilden sonra dezenfekte 

edilmesine, 

 

 Yurtiçinde gerçekleşen vefatlar; 

a-) Hastanede vefat eden kişilerin cenazelerine ilişkin yıkama ve kefenleme işlemleri 

hastane morgunda yapılması; yıkama ve kefenleme işlemlerinde Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın yayınladığı yazı doğrultusunda yapılmasına, 

b-) Cenazeler vakumlu ceset torbası içine yerleştirilmiş şekilde teslim alınarak cenaze 

aracına naklinde mümkün olduğunca az sayıda kişinin görev alması, bu nakli yapacak 

kişilerin koruyucu kıyafet, maske vb. tedbirleri almış olmasının sağlanmasına, 

c-) Yurtiçinde cenazelerin nakillerinin havayolu ve demiryolu ile yapılmasının zaruri 

olduğu durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü hususlara riayet edilmesinin 

sağlanmasına, 



d-) Cenazenin doğrudan defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanması, dini vecibelerin 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı yazı doğrultusunda yapılmasına, 

e-)Cenaze namazı ve defin işlemlerine katılımın olabildiğince az sayıda tutulması, 

cenaze namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılmasına, 

f-)COVID-19 nedeni ile vefat eden kişilerin cenazelerini taşıyan cenaze araçlarının 

diğer cenaze nakil işlemlerinde kullanılmaması ve her nakilden sonra dezenfekte 

edilmesine, 

 

Karar 7: COVID-19 hastalığı önlemleri kapsamında ilimizde bulunan eczanelerin çalışma 

saatleri 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren 09.00-17.30 saatleri arasında açık olacak şekilde 

çalışmalarına, 

 

Karar 8: COVID-19 hastalığı mücadelesi kapsamında ilimizde bulunan Optisyenlerin 

çalışma saatleri 11.00-16.00 arasında açık olacak şekilde değiştirilmesine, 

 

 

            Oy birliği ile karar verilmiştir. 


