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T.C.  

ÇARŞIBAŞI KAYMAKIMLIĞI 

Toplum Sağlığı Merkezi 

 

KARAR NO           : 36 

KARAR TARİHİ   : 07.05.2020 

 

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

GÜNDEM: Coranavirüs Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Kapsamında Karantina  

                     Uygulamasının tedbirli olarak kaldırılması; 

 

 Çarşıbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Burak YILMAZ Başkanlığında 07.04.2020 

Perşembe günü yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.      

 Ülkemizde COVİD 19 enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verilmektedir. Bu mücadele 

kapsamında Bakanlığımızın bilgisi ve politikaları doğrultusunda; hastalığın yayılmasını önlemek ve 

vatandaşlarımızın bu hastalıktan en az etkilenmesi için bir takım tedbirler alınmaktadır.  

 

 Bu tedbirler kapsamında Kurulca;  

Çarşıbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 10.04.2020 tarih ve 21 nolu karar ile 

Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kerem Mahallesinde COVİD 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer 

çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle ilgili mahallelerde giriş çıkışlara izin verilmemesine 

10.04.2020 saat 16.30 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmişti.  

07.05.2020 tarihinde Kerem Mahallesin deki COVİD-19 pozitif vakalı hastaların,  sahada 

yapılan çalışma neticesinde, büyük çoğunluğunun iyileşmesi ve tamamının hastaneden taburcu olup 

evde izolasyona alınmaları, belirlenen vaka ve temaslı kişilerin de evde izolasyona alınmaları, ayrıca 

bu mahallede yeni vakalara rastlanmaması nedeniyle Kerem mahallesinde uygulanmakta olan 

karantinanın 08/05/2020 tarihi 17:00 saati itibariyle kaldırılmasına;  

Ancak Covid-19 Vaka İzlem Protokolüne göre tamamen iyileşmesi için gerekli 14 gün 

semptomsuz dönemi henüz doldurmayan az sayıda vakanın ve temaslı kişilerin hepsinin iki farklı 

evde Kerem Mah. Kerem Cad. No/13 Kapı no /1 ve Kerem Mah. Kerem Cad. No/4 Kapı no/1 

adreslerinde oturması sebebiyle, ikinci emre kadar karantinanın SADECE BU İKİ ADRESTE Kİ  

KİŞİLERE YÖNELİK EV KARANTİNASI şeklinde devam etmesine; 

                                            

 Bu kapsamda;  

1. Mahalle muhtarımız tarafından;  Kerem mahallesinde yukarıda yazılı adreslerde  ikamet eden 

vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulguları olanların Çarşıbaşı Toplum 

Sağlığı Merkezine bildirilmesine, bildirimi yapılan kişilerin sağlık kontrollerinin Çarşıbaşı 

Toplum Sağlığı Merkezi personelince değerlendirilmesine, 

2. Mutlak şartla Ev Karantinası kapsamında evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın 

ihtiyaçları 155, 156 nolu telefonlar aranarak bildirim yapılması durumunda  İlçede 

görevlendirilen Vefa Sosyal Destek personelince derhal karşılanmasına, 

3. Muhtarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan 

vatandaşlarımızın bilgileri de hemen Çarşıbaşı Toplum Sağlığı Merkezine veya 112‘ ye 

bildirilmesine, 

4. Ev karantinası uygulanan evin giriş-çıkış kontrolünün İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 

sağlanmasına, 
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İlgili Kurumlarımız tarafından alınan tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan tedbirlere 

uymayanlara ilgili Kurumca adli ve idari işlem yapılmasına, alınan kararların ilgili kurumlara 

dağıtımın yapılmasına,  

Oy birliği ile karar verilmiştir.                                            

  

 

 

 

 

 

 

Burak YILMAZ Mümin NUHOĞLU Dr. Hafız SEÇGİN 
Kaymakam Belediye Başkanı TSM Başkanı 

(Başkan) (Üye) (Üye) 
 

 

 

 

Erhan AYVAZ Ertan USTA Murat KOÇ 
İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Serbest Eczacı 

(Üye) (Üye) (Üye) 
 

 


