
 
 

1 
 

T.C. 

İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI 

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı 

 

 

KARAR NO         : 80 

KARAR TARİHİ : 14.08.2020 

 

İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu  14.08.2020 tarihinde saat 20:00’da İlçemiz Kaymakamı Yasin 

YUNAK başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin katılımıyla  

toplanarak, gündemdeki konular karara bağlandı.  

 GÜNDEM:  

İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek.  

KARARLAR : 

 
               Halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu’nun 
11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;  

31.07.2020 tarih ve 75 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda “izolasyona tabi tutulan 

kişi bilgilerinin Toplum Sağlığı Merkezinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde 

izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip 
edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi” talimatı bildirilmişti.  

Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-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 tespit edilmiştir. 

  

            Bunun önüne geçilmesi amacıyla;  
1- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle 

evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, 

elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına,  

 
2-Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 

kurulan Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” 

oluşturulmasına, 
  

3- Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için 

mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin 

personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, 
apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 

5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına, 

  
4- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz 

şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, karar verilmiştir. 
   

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi 

bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara 

uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması 

başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.         


