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ir,cr rrrrzISSIHHA KOMİSYON KARARI
İlçe Hıfzıssüha Komisyonu 24/0912020 perşembe gtlnü Ferizli Kaymakamı Kaynarca
Kaymakam V. Büattin Alp ARSLANKÖVI-Ü naştarlığında toplanarak aşağda isimleri ve
imzalan bulunan üyelerden teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.
İçişleri Bakanlığınn 14.08.2020 tarih ve 13l80 sayılı genelgeİeri ile İl Salgın Denetim
Merkezleri biiıyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11.09.2020 taıih ve 14810
sayıh genelgeleri ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullannı sağlama
imkan olmayan kişilerin izolasyon siireçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda
tamamlatılmasına karar verilmişti.
Gelinen aşamada koronaviriis tarusı konulan hastalanmrzın temaslılanna ilişkin olarak
baz durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektöıde çalışan temaslı kişiler
hakk nda doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı dıırumlarda ise gerçekte temaslı olnayan
kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebepleıle kamu personelinin temaslı olarak
bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.
salgınla mücadelenin en öneınli unsurlanndan birisi olan "filyasyon" çalışmalannın
sağlıklı bir şekilde yürütiilebilmesi için tanr konulmuş kişilerin yakrn dönemde temaslı
olduklan kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem
taşımaktadır.
Salgınla düa etkin mücadele edebilmek için;
İÇiŞleri Bakanlığınn 24.09.2020 tarih E.15864 sayılı yazılan veil İdaresi Kanununrın
1 l/c maddesi ile umumi Hıfzrssıhha kanunrınun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca
aşağıdaki
kararlar ahnmıştr.

l.Koronavirüs tanlı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında mahalle denetim
ekipleri, filyasyon ekipleri, kolluk kuwetleri ve sağlık kurum ve kuruluşlanna yapılan eksik
veya yanrltıcr veya gerçeğe aykın beyarı/bildirim_leıde bulunan kişiler hakkında;
Ttirk Ceza Kanununrrn 206 ncı maddesinde geçen'bir resmi belgeyi düzenlemek
yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır'' hiikmü uygulanacaktır.
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykın, eksik, yanrltıcı
beyanlann tespit edilmesi durumunda umumi Hıfzıssıhha kanununun ilgili m;ddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlaıa ilişkin Türk ceza
Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasna
1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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