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İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 04.11.2021 tarihinde saat 15.00’de Kastamonu Valisi Avni 

ÇAKIR’ın başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin katılımıyla 

toplanarak, gündemdeki konu karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM:  
 İlimizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan kararların gözden geçirilmesini 

görüşmek. 
KARARLAR: 

Koronavirüs salgınıyla mücadele salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla görülen lüzum üzerine daha önce alınan kararlar değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolü 

amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci 

maddeleri kapsamında; 

1- 27.07.2020 tarihli ve 88 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 1’inci maddesi, 

“Filyasyon ekiplerince vaka temaslısı olarak kayıt altına alınan ve bulaştırıcılığın önlenmesi 

amacıyla evde izole edilen bireylerin izolasyon kurallarına uyumlarının kontrolü amacıyla “kısmi 

karantina” uygulanmasına geçilmesine, bu hanelerde yaşayan bireyler için aile hekimlerince sağlık 

kontrollerinin ve kolluk kuvvetlerince izolasyon kurallarına uymaları noktasındaki kontrollerinin 

işbirliği içinde yürütülerek İl Sağlık Müdürlüğüne veri akışının haftalık olarak iletilmesine ve kısmi 

karantina takip sisteminin kurularak takip edilmesine,” şeklinde olup, Sağlık Bakanlığınca 

yayımlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberinde 

yapılan güncellemeler nedeniyle 27.07.2020 tarihli ve 88 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 

1’inci maddesinin iptal edilmesine, 

2- 27.07.2020 tarihli ve 88 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 2’nci maddesi “Filyasyon 

ekiplerince ev izolasyonu kararı verilen kişilere yönelik kısmi karantina uygulamasının İl Sağlık 

Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Vali Yardımcısının onayı ile alınmasına, ilgili hanelere alınan kısmi 

karantina kararının idari olarak uygulanmasından kolluk kuvvetlerinin (mahalline göre jandarma ve 

polis) ve mahalle muhtarının sorumluluğunda olmasına, sağlık açısından İl Sağlık Müdürlüğünün 

belirleyeceği esaslara göre ilgili aile hekimince sağlık tedbirlerinin alınarak muayene ve tıbbi 

takiplerinin yapılmasına, sosyal açıdan kişilerin desteklenmesinin Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü, Valilik Vefa Destek Grupları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 

karşılanmasına”, şeklinde olup, kısmi karantina uygulamasının kaldırılması nedeniyle 27.07.2020 

tarihli ve 88 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 2’nci maddesinin iptal edilmesine, vaka ve 

temaslıların izolasyon takiplerinin Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) uygulaması 

üzerinden yapılmasına, 

3- 06.08.2020 tarihli ve 91 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptal edilerek, evde izolasyon 

sürecinin Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve 

Filyasyon Rehberinde yer aldığı şekilde yapılmasına,  

4- 26.10.2020 tarihli ve 109 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptal edilerek izolasyonun 

sonlandırılmasının Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta 

İzlemi ve Filyasyon Rehberinde yer aldığı şekilde yapılmasına, 

5- 09.12.2020 tarihli ve 119 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında yer alan kısıtlamalara  

yönelik tedbirlerin kalkması, karantina uygulanan yerleşim biriminde karantinanın da sonlandırılmış 



olması nedeniyle iptal edilmesine, 

Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince 

görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara 

uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması 

başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 
                 


