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[l9e Hrfzrssrhha Kurulu, 2510912020 tarihinde saat l3:30'da Kaymakam Namrk Kemal NAZLI
baqkanlr[rnda; [l Umumi Hrfzrssrhha Kurulunun 24/0912020 tarih ve 2020-90 saytlt karartna istinaden igiqleri
Bakanlrfrnrn 24.09.2020 tarihli ve 15684 sayrh "Temashlann Dofru Bildirilmemesi" konulu Genelgeleri
dolrultusunda tedbirleri gdriiSmek ve bu konuda gerekli kararlarr almak lizere olalaniistii toplandr.

igigleri Bakanhlrnrn 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayrh Genelgesinde evde izolasyona ahnan

koronaviriis tanrh ya da temaslsr kigilerin SaShk BakanhSrnca belirlenen izolasyon kogullarrna uymalannrn
sallanmasr amacryla "Filyasyon Qahqmalarr Takip Kurullan" oluqturulmug, 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayrh

Genelgeleri ile de salgrnla miicadelede ahnan tedbirlerin sahada etkin bir pekilde uygulanmastnt sa$lamak

"."",y1" 
kurulan il Salgrn Denetim Merkezleri biinyesinde Mahalle Denetim Ekipleriteqkil edilmigtir. igilleri

Bakanftf,rnrn I I .09.2020 tarihli ve [4810 sayrh Genelgesi ile ise izolasyon koqullarrnr ihlal eden ya da izolasyon

kosullannr saElama imkanr olmayan kiqilerin izolasyon siireglerinin Valiliklerce tahsis edilen yurl/pansiyonlarda

tamamlatrlmasrna karar verilmiqti. Bu genelgeler dolrultusunda il Umumi Hrfzrsslhha Kurulumuzca ilgili
kararlar altnmtg ve yaytmlanarak kamuoyuna duyurulmultur.

Gelinen a;amada koronaviriis tansr konulan hastalanmrzrn temashlanna iliqkin olarak bazr durumlarda

eksik bilgi (ekonomik kaygrlarla tizel sektiirde gahgan temash kigiler hakkrnda dopru bilgi verilmemesi)
verdikleri; bazr durumlarda ise gergekte temash olmayan kigilerin (temasta olunmadr[r halde farkh sebeplerle

kamu personelinin temash olarak bildirilmesi) temash kiqiler olarak bildirdikleri tespit edilmigtir.
Salgrnla mucadelenin en 6nemli unsurlanndan birisi olan "filyasyon" galt;malartntn sa[hkh bir qekitde

yiiriitiilebilmesi igin tanr konulmuq kiqilerin yakrn d6,nemde temaslt olduklart kiqiler hakkrnda en dolru bilgiyi
eksiksiz gekilde vermeleri son derece 6nem tagrmaktadtr.

Bilindifii iizere Tiirk Ceza Kanununun 206 ncr maddesi ile "bir resmi belgeyi d0zenlemek yetkisine

sahip olan kamu gd,revlisine yalan beyanda bulunan kiqi, iig aydan iki yrla kadar hapis veya adli para cezasr ile

cezalandrrrlacafir" hiikme ba[lanmrgtrr.. Salgrnla miidadelede temel Kanun olan 1593 sayrh Umumi Htfzrssrhha

Kanununun 27 nci maddesinde ise il/ilge Hrfzrssrhha Kurullannrn halk salhlrnr korumak amactyla hastahfrn

ortadan kaldrrrlmasrna y6nelik 6nlemlerin uygulanmasrnr saflayacalr hiikiim altlna ahnmlltrr.
Bu ba[lamda koronaviriis tanrh hastalar tarafrndan temash kiqiler hakkrnda yaprlan eksik veya yanrltrcr

veya gergege aykrrr beyanlara./bildirimlere iliqkin olarak il/tlge Hrfzrssrhha Kurullartnca karar altnarak bu tiir
eylemler igerisinde bulunanlar hakkrnda Tiirk Ceza Kanununun 206 nct maddesi gere!ince iglem tesis edilmesi
gerekmektedir.

ilgemiz genelinde bu uygulamanrn yaprlmasr; Kaymakamhkga herhangi bir aksakhia meydan

verilmemesi, gergele aykrrr, eksik, yanrltrcr beyanlann tespit edilmesi durumunda Umumi Hrfzrssrhha

Kanununun ilgili maddeleri gerelince idari iqlem tesis edilmesi ve konusu su9 te5kil eden davranrqlara iliEkin

Tiirk Ceza Kanununun 206 nct maddesi kapsamrnda gerekli adli illemlerin baglattlmast hususu;

kabul edildi.
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