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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 
31.07.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığının 
30.07.2020 tarihli genelgeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu 
düzenini korumak amacıyla aşağıdaki yazılı bulunan ilave kararlar alınmıştır. 

 
1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere; 
• Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, 
• İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, 
• Tedavilerinin evlerinde yapılmasına, 
• Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir 
alınmasına, 
2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük 
süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Valilikçe oluşturulan komisyon ve kolluk 
birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi, 
3. İlimizde 10.08.2020 tarihine kadar Vali Yardımcı Vekili Nevzat TAŞDAN başkanlığında, 10.08.2020 
tarihinden itibarenVali Yardımcısı Turgut SUBAŞI başkanlığında ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında 
“Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi 
sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer 
birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır 
hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon 
ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek 
verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması, 
4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın 
kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmeleri, 
5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve 
mesafe vurgusunun yapılması, 
6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde 
bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılması, 
7. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek 
artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyretmesi halinde 
ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanması, 
8. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması, 
9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; 
• Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesi, 
• Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları 
temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesi, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere 
riayet etmeleri hususunda uyarılmaları, 
• Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesi,  
Birinci ihlalde uyarı, 
İkinci ihlalde idari para cezası, 
İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 
1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanması, 
• Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere 
sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılması, 
• Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılması, 
10. Toplu taziye törenlerinin taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda yapılmamasına, 
11. Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında; 
• Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılması, 
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• Yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için vatandaşlarımıza yoğun bir telkinde bulunulması ve 
aşağıdaki metnin her ezan sonrası cami hoparlörlerinden, ayrıca belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından 
anons edilmesi, 
“Kıymetli Hemşehrilerimiz Bayramlaşmalarımızda temizlik, maske, mesafe kurallarına hep birlikte uyalım. 
Salgınla mücadeleyi birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.” 

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan 
şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara 
uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 
3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, 
aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy 
birliği ile karar verilmiştir. 31.07.2020 

 
 
 
 
 


