
KARAR TARiHi : 2sl09l212o

KARAR NO : 131

ilEr xtrasslHHA KURUL KARARIARt 
.

ilge Hrfzrssrhha Kurulu 25lOgl2A2O Cuma giinU saat 10:00'da Abana KaymakamtTarrk Bu[ra

SEyHAN Bagkanlrprnda a5aErda adr, soyadr, unvanr ve imzalart bulunan iiyelerin katrhmr ile

toplanrlarak agaf,ldaki kararlar ahndr.

GUNDEM :

1- ilgemizde KoronavirUs (COViD -19) ile ilgili ek tedbirlerigOrii5mek.

KARARLAR :

01.0g.2020 tarih ve 113 sayrh ilge Hrfzrssrhha Kurul Karanmtz ile evde izolasyona altnan

koronavirlis tanrh ya da temashsr kigilerin safihk Bakanlrf,rnca belirlenen izolasyon kogullarlna

uymalarrnrn sa$lanmasr amacryla "Filyasyon gahgmalarr Takip Kurullart" olugturulmug ve salgtnla

mucadelede ahnan tedbirlerin sahada etkin bir gekilde uygulanmasrnl sa$lamak amactyla kurulan ilge

Salgrn Denetim Merkezleri biinyesinde Mahalle Denetim Ekipleri tegkil edilmiS, 11.09.2020 tarih ve

12G' saylh ilge Hrfzrsslhha Kurul kararrmrz ile de izolasyon kogullarrnt ihlal eden ya da izolasyon

kogullarrnr saflama imkanr olmayan kigilerin izolasyon siireglerinin Valiliklerce tahsis edilen

yurt/pansiyonlarda tamamlatrlmastna karar verilmigti'

Gelinen agamada koronavir0s tanrsr konulan hastalarlmlzln temaslllartna iligkin olarak

bazr durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygrlarla 6zel sektorde gahgan temaslt . 
kigiler

hakkrnda dofru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazr durumlarda ise gergekte temaslt olinayan

kiSilerin (temasta olunmadr$r halde farkh sebeplerle kamu personelinin temash olarak

bildirilmesi) temash kigiler olarak bildirdikleri tespit edilmi5tir.

Salgrnla mUcidelenin en onemli unsurlanndan birisi olan "filyasyon" galtSmalannln

safihkh bir gekilde yurutulebilmesi igin tanr konulmug kigilerin yakrn donemde temaslt olduklarr kisiler

hakkrnda 
"n 

dogtu bilgiyi eksiksiz Sekilde vermeleri son derece tinem ta5tmaktadtr'

Bilindi[i lizere Tork Ceza Kanununun 2OO nct maddesi ile "bir resmi belgeyi

diizenlemek yetkisine sahip otan komu gilrevlisine yolan beyanda bulunan kili, tig aydan

iki ytlo kadar hapis veyd adli pora cezost ile cezalondtnlocafif htikme baf,lanmqttr'

Salgrnla mgcadelede temel Kanun olan 1593 saylll Umumi Hlfztssthha Kanununun 27 nci

maiaesinoe ise it/itEe Hrfzrssrhha Kurullannrn halk sa[lrfirnr korumak amactyla hastahltn

ortadan kaldrrrlmasrna y6nelik $nlemlerin uygulanmaslnl sa$layacair hiikUm alttna

ahnmtgttr.
Bu ba[lamda;

t- Koronavir[is tanrh hastalar taraflndan temash kigiler hakkrnda yaprlan eksik veya yantlttct veya

gergele aykrrr beyanlarrn/bildirimlerin tespit edilmesi durumunda Umumi Hrfzrssthha

Kanununun ilgili maddeleri gere[ince idari iglem tesis edilmesi ve konusu sug teSkil eden

davranrglara iligkin T1rk Ceza Kanununun 206 nct maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin

baglatrlmasrna,

ig bu kararlann ilgili kurum

bulunan kurum ve kuruluglar taraflndan

ve kuruluglara gOnderilmesine, karar gerefince giirlvi

takip edilmesine oy birliii ile karar verildi.
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