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KARAR TARİHİ : 24.09.2020 
KARAR NO : 61 Nolu Karar 

İlçe Hıfaıssıhlıa Kunılu Kaymakam Muhammed KA YA'nın Başkanlığında 24.09.2020 
tarihinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda saat: l4.30 da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

ti Hıfzıssıhha Kurulunun 30.07.2020 tarih ve 2020/77 sayılı kararı ile evde izolasyona 
alınan koronavirüs tanılı ya da teınaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığıııca belirlenen izolasyon 
koşullanna uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullan" 
oluşturulmuş, İl l lıfzıssıhha Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/81 sayılı karan ile salgınla 
mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan 
il Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilnıiş, İlçe 
Hıfzıssıhha Kurulunun 11.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı kararı ile de izolasyon koşullarını 
ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçleriıılo 
Valiliğimizce tahsis edilen yurl/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti. 

Gelinen aşamada koroııavirüs tanısı konulan hastalanmızın teınaslılarma ilişkin olarak bazı 
durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında 
doğru bilgi veıilmeınesi) verdikleri; bazı durumlarda ise ge-rçekte temaslı olmayan kişilerin 
(leınast.a olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilı.nesi) 
temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. 

Salgınla mücadelenin en önemli unsmlarından birisi olan "filyasyon" çalışmalarının 
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için lanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı 
oldukları kişiler hakkında en  doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem 
taşımaktadır. 

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile "bir resmi helgeyi 

düzenlemek ye/kisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan ki.fi, üç aydan 
iki yıla kadar hapis ,,eya adlf para cezası ile cezalandırılacağı" hükme bağlanmıştu-. 
Salguıla mücadelede teıne.1 Kanuıı olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanum□ıuıı 27 nci 
maddesinde ise tlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını konırnak amacıyla lıastalığnı 
ortadan kaldırılmasına yönelik önlcınle:in uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 
alınan kararlara uyınayaıılara Umumi J lıfaıssılıha Kanuııunun ilgili maddesi gereğince idari para 
cezası verilmesine, aykınlığııı durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsııınında 
gerekli adli işlemlerin b�latılmasına, 

Oy birliği ile karar verildi. 












