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                                 İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 
 
 

 İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, 18.09.2020 
tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan asıl üyeler dışında, 
süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü 
toplanmıştır. 

 
28.04.2020 tarih ve 2020/22 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile “İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan 

vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa 
olsun temas nedeniyle coronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğünce 14 gün 
süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen ve kişinin GSM 
numarasına  SMS kodu gönderilerek bilgilendirilme yapılan ve onam alınan FİTAS (filyasyon takip sistemi) 
uygulaması ile tebliğ edilecektir. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki “1. İkaza” uymayanlara, İl 
Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3.150 TL) uygulanacak, yapılacak “2. 
Kontrolde” de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün 
süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari para cezası (3.150 TL) uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 
195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır.” kararı alınmıştı. 28.04.2020 tarih ve 2020/22 sayılı İl Hıfzıssıhha 
kurul kararı geçerli olmakla birlikte  bu karardaki  14 günlük izolasyon süresinin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü tarafından 14.09.2020 tarihinde yayınlanan Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde 
Hasta İzleme ve Filyasyon Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasına istinaden  aşağıdaki maddelerdeki gibi 
güncellenmesine karar verilmiştir. 
 

 
1. Asemptomatik veya Hafif Vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) 

İzolasyonun Sonlandırılması PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda 
semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda izolasyonlarının sonlandırılmasına, 

 
2. Hastane Yatış Endikasyonu Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan vakalar) 

İzolasyonun Sonlandırılması PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda 
semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda izolasyon sonlandırılmasına, 

 
3. Yoğun Bakım Endikasyonu Olan veya İmmunsuprese Vakalarda İzolasyonun Sonlandırılması PCR 

pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20 
günün sonunda izolasyonun sonlandırılmasına , 

4. İzolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin PCR testi bakılmaksızın işe geri dönebilmelerine , 
 

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı olmak 
üzere;  

a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır. 
b. 18.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske takmayanlara 

900 TL para cezası uygulanacaktır.  
c. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır. 

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’ başlıklı TCK 
195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ hükümleri gereğince, sorumlular 
hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 


