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llge Htfzrssrhha Kurutu, t4i09l2020 tarihinde saat 09:00 'da Kaymakam Namrk Kemal NAZLT
bagkanlrstnda [l Hrfzrssrhha Kurulunun I1109t2020 tarih vc 2020-86 sayrh karanna istinaden
tqigleri Bakanhgrnrn 11.09.2020 tarih vc 14810 sayrh "Yurt ve Pansiyonlarda izolasyon" konulu
Cenelgeleri do$rultusunda gerekli kararlarr almak iizere olaganUstti toplandr.

lgerisinde bulundu$urnuz kontrollti sosyal hayat d<ineminde koronaviriis salgrnryla
miicadelenin etkin olarak siirdiirtilebilmesi igin ahnan redbirlere ve bellrlenen kurallara riayet edilnresi
elzemdir. lgigteri Bakantr$urtn t4.08.2020 tarihli ve 13180 sayrlt, 20.08.2020 tarihli ve 13429 sayrlr
Genelgeleriyle; izotasyon sUreqlerini evlerinde gegirmekte olan (hastahfrn agrr seyrettifii vakalar
hariQ), hastallk belirtisi gristeren veya bu y6,nde tanr konulan kigiler ile temaslr olduklal belirlelen
kiqitere y6netik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmigti.

Ote yandan mevsimlik tarrm igqilerinin barrndrgL alanlar, ingaat qantiyeleri gibi yerlerde Covid-
l9 tamlL ya da temashsr otan kigilerin izolasyona aknmatarrnda; bu yerlerin gegioi nitelikte olnrasr ve
izolasyon kogullarrnr saglama imkanr butumramasr nedenleriyte gegitli giigl0kterte kargr kar;rya
kaInmaktadrr.

Aynca il/[lge Salgrn Denetim.Vlerkezleri aracttt[ryta yaprlan rehberlik ve denetimlere ragmen
hakktnda izolasyon kararr verilmiq bazr kiEilerin tedbirlere aykrrr davranarak ikametlerini terk etmck
suretiyle halk sagltgrnr riske. attrklan, hastahlrn ba;ka kigilere bulagmasrna sebebiyet verdikleri
anlaqrlmaktad rr.

Bilindi$i iizere I593 sayrh Umumi Fftfzrssrhha Kanununun 72 nci maddesinde yer alan "hasta
olanlann veya ha;ta oldufundan 50phe edileLrlerin ve hastah$r ne5rii tanrim eyledifi tetkikatr tbnniye
ile tebeyyUn edenlerin tbnnen icap eden miiddet zarhnda ve srhhat memurlarrnca hanelerinde veya
srhhi ve fenni $artlan hzriz mahallerde tecrit ve m[Sahede altrna vaz'r." hiikm yer almaktadrr.

Bu gergevede ilirniz genelinde uygtrlanmak iizere;

l- izolasyon kogullarrrrr ihlal eden ya da izolasyon kogullarrnr saglama imkanl olmayal gecici
nitelikte yerlerde konaklayan kigiterin izolasyon siireqlerini gegirrnek/tamamltrtrnak iizere
Valilifiimizce yult/pansiyon gibi yerter belirlenmigtir.

2. itgili Bakanhklarca Valilifiirnize tahsis edilecek vurtlar veya pansiyonlar agagrdaki g<irev
paylaprrnrna gore Qah$acaktr r,

- Yurt veya pansiyonlantl ycinetimi Vali taratrndan gdtevlendirilen bir nriilki idarc aniriliu
genel koordinasyonunda mevcut ycineticilerte sa!tanacaktrr.

- Valili!iuriz taralindan gerekirse diler kamu kurum ve kurulu5larrndan da personcl
gcirevlendirilmesi yaprlarak bu yurt veya pansiy ihtiyacr karqrlanacaktrr.

- Yurt veya pansiyoLrlann her tUrlii
taratlnclan karqr lanacakt r r.

ik hizmetleri ve diler tojistik ihtiy:4larr AFAI)



- Yurt veya pallsiyonlarda izolasyona tabi t.utulmasr karar'lagtrrrlan kigiler ile gdrevlenditilen
persouelin beslenme ihtiyaglan AFAD koordinasyonuMa KLzrlay tarafildan kargrlanacakt rr.

- Yurt veya pansiyonlarda izotasyorra tabi tutulmasr kararla5ttnlan kigilerin sagtrk dururnlalnr
gtizlemlemek- trbben gerekli durumlarda sa$hk kurulqlanna sevkini koordine etmek ve
g0revlendiriten personelin salgrnla mticadelede belirlenen teclbirlere uygun galrgmastnr sa![amak ijzere
y,eterli saglrk personeli Vatili[imizce g0revlendirilecektir.

- Yurt veya pansivonlara ziyaretgi kabul edilmeyecektir.

- 24 saat esastna gore kesinlisiz surdiiri.ilecek olan gtivenlik onlem[eri mulki idare amirinin
gtizetiminde yereri kadar giivenlik/koltuk personeli ile sagtanacaktrr.

i- Hakkrnda evde/ikametinde izolasyon kararr verilmiq olmakla birlikte gegici ve mevsimlik
i5lerde galt:;an tartm ve ingaat iggileri ite deligik sebepterden ritiirit izolasyon surecirri gegirecek uygun
bir meskeni olmayan kigiler;

- Valiliklerce kendilerine tahsis edilen l.urttara veya pansiyonlara yerleqtirilecek ve izolas_r,on
s0resi burada tamanttatrlacaktrr.

- Bu kiSilerin izolasyon s0resince tahakkuk edecek iage ve ibate bedeli Valiligimizce
karqrlanacaktrr.

4. Evde izolasyonda olmast gerekirken yaprlan denetimler sonucunda konutlarrnr terk etmek
bagta olmak iizere desigik gekillerde izolasyon kararr'a aykrrr hareket eden kigiler;

- [{aklarrnda ilgili Genelgeler ve [t Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzun kararlan gerr;evesinde
gerekli idari i|lemler yaprlacak ve TCK 195 nci maddesi uyarrnca sug duyurusunda bulupu[acaktrr-

- Ayrrca Valiligimizce izolasyon siirecini tamamlatmak iizere yurttara veya pansiyoplara sevk
edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktrr.

Tiim kamu kurum ve kurutu5lartnrn yetkitilerince konu hakkrnda gerekli hassasiyetin
gdsterilerek uygulamantn yukanda belirtilen qergevede eksiksiz bir $ekilde yerine getirilmesinin
sa$tanmast, herhangi bir aksakh$a meydan verilmemesi ve magduriyete neden olunmamast. tedbirlere
uymayanlarla ilgili Urnumi Httztssrhha Kanununun ilgili maddeleri gerelince.idari iqlem tesis
edilnresi, aykrnhlrn durumuna gdre Kanunun ilgili maddeteri gerefince iglem yaprlmasr, konusu sug
teqkil eden davramqlara iliqkin Tork Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsan.rrnda gerekli adti
iplenr lerin baqlatr lntasr hususu,

ilc karar vcrildi.
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