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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 20.08.2020 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran 

TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
 
Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 15/08/2020 tarihli ve 2020/8-8 sayılı kararının 2. 

Maddesi ile “İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin 
edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk 
birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine” karar verilmişti.  

 
Ancak gelinen noktada evde izolasyona tabi tutulan Covid 19 tanılı ya da temaslısı bazı 

vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal 
ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, 
vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiş olup aşağıda 
belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür. 
 

Bu kapsamda; 
 

1) İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması 
nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına 
uymalarının, her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına, 

 
2) Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak 

amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” nin 
mahallelerinde bulunan izolasyona tabi kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, 
 

3) “Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi 
ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına, 
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4) Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit 
edilenler ile yukarıda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
282 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden 
eylemlere ilişkin TCK’nın 195 nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına 

 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
   
   

 

 


