
 

                                           İL HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

KARAR TARİHİ: 11/09/2020 

KARAR NO: 2020/84 

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereği, Vali 

Erkaya YIRIK başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımıyla Valilik 

toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.  

GÜNDEM: Koronavirüs kaynaklı oluşan hastalığın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 

(küresel salgın) olarak tanımlanması nedeniyle alınacak tedbirlerin görüşülmesi.  

MEVZUAT: 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 ncü, 26 ncı 27 nci ve 72 nci 

maddeleri ile İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi, İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli 

E.14810 sayılı Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon Genelgesi. 

AÇIKLAMA: İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli E.14810 sayılı Yurt ve Pansiyonlarda 

İzolasyon Genelgesinde,  İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde 

koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve 

belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu, Bakanlıklarının ilgi genelgeleriyle; 

izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), 

hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen 

kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği, öte yandan mevsimlik tarım 

işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan 

kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını 

sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığı, ayrıca 

İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen 

hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk 

etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet 

verdikleri anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri 

uyarınca Valiliklerce gerekli kararların alınması istenilmiştir. Bu kapsamda; 

1-İlimizde izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan 

geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak 

üzere ilimiz merkez Keban Yolu 7. Km. Şahinkaya Kavşağı No: 1 adresinde yer alan İzzetpaşa 

Öğrenci Yurdunun tahsis edilmesine, bu yurtlar veya pansiyonların aşağıdaki görev 

paylaşımına göre çalıştırılmasına, 

a) Yurt veya pansiyonların yönetiminin Vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare 

amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına, 

b) Valilik tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel 

görevlendirilmesinin yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacının karşılanmasına, 

c) Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçlarının AFAD 

tarafından karşılanmasına, 



d) Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen 

personelin beslenme ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından 

karşılanmasına, 

e) Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını 

gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve 

görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını 

sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin Valilik tarafından görevlendirilmesine, 

f) Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesine, 

g) 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemlerinin mülki idare amirinin 

gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanmasına, 

2- İlimizde hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve 

mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini 

geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin; 

a)Valilikçe kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesine ve izolasyon 

süresini burada tamamlamalarına, 

b)Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilikçe 

karşılanmasına, 

3- Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek 

başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin; Valilikçe 

izolasyon sürecini tamamlatmak üzere ilimiz merkez Keban Yolu 7. Km. Şahinkaya Kavşağı 

No: 1 adresinde yer alan İzzetpaşa Öğrenci Yurduna sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi 

tutulmasına,  haklarında İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri çerçevesinde gerekli idari 

işlemlerin yapılmasına ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, 

4- Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 

3.150 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195 inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, 

   Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

         Başkan 

   Erkaya YIRIK 

            Vali 

 

               

                Üye 

   Şahin ŞERİFOĞULLARI 

        Belediye Başkanı  

 

 

                  

 

            

           Üye                                                           Üye 

Prof. Dr. Cahit POLAT                               Feyzi GÜRTÜRK 

      İl Sağlık Müdürü                                İl Milli Eğitim Müdürü  

 

 

              



                   Üye 

                Ali ŞİŞ 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri  

 

 

                Üye                                                         Üye 

        Turan KARAHAN                              Mustafa PİRİNÇCİ 

   Tarım ve Orman İl Müdürü             Çevre ve Şehircilik İl Müdürü        

 

            Üye 

Uzm. Dr. Nilüfer KILIÇ 

Ruh Sağ. Hst. Başhekimi    

 

 

         Üye 

Mustafa ALMAZ 

 Serbest Eczacı 

 

  

              Üye                                                     Üye 

Dr. Ahmet Murat MAMUR                  Uzm. Dr. Eser ATAŞ 

     Merkez T.S.M Başkanı                           Serbest Tabip 

 

 

 

 


