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GÜNDEM: 

  
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı 
Genelgesi gereği çıkartılan 2020/94 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 2. 
maddesi ile “İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerinden 
temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup 
uyulmadığının Kaymakamlıklar koordinasyonunda kolluk birimlerince birebir takip 
edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine,” talimatı bildirilmişti. 
 
Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı 
vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon 
yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi 
anlamda riske attıkları tespit edilmiştir. 
 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı 
“İzolasyon Tedbirleri Hk.” konulu Genelgesi ile Sayın Valimiz Seddar YAVUZ 
Başkanlığında 14.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen “ Covid-19 İl Değerlendirme 
Toplantısı” nda alınan kararlar kapsamında, ilimiz genelinde alınması gereken 
tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri 
uyarınca, 19.08.2020 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 
2020/101 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
        

KARARLAR 

20.08.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere; 
 
1.    İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısı 
olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen 
izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü 
tedbir alınarak sağlanmasına,  
 
2.    Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim 
Ekipleri” nin oluşturulmasına, bu ekipler tarafından mahallelerinde tespit edilen ve 
karantinaya alınan kişilerin birebir takip edilmesinin sağlanmasına, bu ekiplerin 
yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için 
mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk 
birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, 
muhtar ve azaları, apartman ve site yönetimi temsilcilerinin görevlendirilmelerinin 
sağlanmasına, 



 
3.    Covid-19 riskini azaltmak için kamu kurumlarına girişlerin “Hayat Eve Sığar 
(HES)” kodu veya GBT sorgulaması ile yapılmasına, vatandaşlara yardımcı olmak 
amacıyla bina girişlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına,  
 
4.    Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında pandemi boyunca Kocaeli Valiliği 
onayının alınması kaydı ile ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iaşe, ibate, araç, şoför, 
temizlik ve güvenlik personeli vb. desteklerin Kamu Kurumları, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından imkân nispetinde sağlanmasına,  
 
5.    Düğün salonu, otel, misafirhane, sosyal tesisler, restoran, çay bahçesi gibi 
işletmelerde gerçekleştirilen düğün, nişan, sünnet vb. toplu organizasyonların 
toplamda 2 (iki) saatte bitirilmesine, davetlilerin salonlara “Hayat Eve Sığar (HES)” 
kodu sorgulaması ile alınmasına, HES kodu kayıtlarının (kolluk kuvvetlerine ibraz 
edilmek üzere) işletme sahibi tarafından 14 (ondört) gün süre ile muhafaza 
edilmesine,  
 
6.    Sokak düğünlerinin mahalli özellikler dikkate alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca 
uygun görülen okul bahçelerinde aynı gün içinde 10:00-22:00 saatleri arasında 
olacak şekilde toplamda 2 (iki) saatte tamamlanmasına, 
 
7.    Toplu taşıma ve servis araçlarında maske ve mesafe kurallarına uyulmasının 
denetim ekiplerince daha sıkı denetlenmesine,  
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, yapılan her türlü 
bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler ile bu 
karar kapsamında alınan diğer tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın 
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi. 
 


