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             İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 24. 

Maddesi gereği Hopa Kaymakamı Abdurrezzak CANPOLAT başkanlığında 18/12/2020 

tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), 

birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde 

ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir. 

  

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle 

vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, 

İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi 

Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) 

genelge  kapsamında ilimizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı 

hükümlerine istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla aşağıdaki sayılan 

tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. 

  

1. İlçemize bağlı Yoldere Köyü, Yukarı Yoldere başlangıcından Yoldere Okulun’dan 

başlayarak, Başobayı Yoldereye Bağlayan Şelale Mevkii’ne kadar olan bölgede 

18.12.2020 tarihi saat 21:00’dan, 25.12.2020 tarih saat 21:00’a kadar karantinaya 

alınmasına, bu kapsamda; 

2. Karantina kapsamında belirtilen bölgede (Yoldere Köyü) giriş-çıkışları kolluk 

kuvvetleri tarafından denetlenmesi, aksi durumun kolluk birimince tespiti durumunda 

cezai işlem uygulanmasına, 

3. Karantina kapsamında belirtilen bölgede (Yoldere Köyü), İlçe merkezi ve diğer 

ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına 

uymasına, görevi münasebeti ile görevine devam etmesi gereken memurların kurum 

amirinin teklifi ve kaymakamlık makamının onayı ile istisnai tutulmasına, 



 

Alınan bu kararların Hopa İlçe genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara 

uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai 

işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçedeki ilgili kurum ve kuruluşlara 

iletilmesine,  vatandaşlara ve muhataplarına duyuru ve tebliğlerinin yapılarak  iletilmesine 

  

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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