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Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 25.09.2020 tarihinde Cuma günü saat 10:00 ’da 

Kaymakam Vekili Yunus COŞKUN Başkanlığında olağanüstü toplandı. 

 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.  

 

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 30/07/2020 tarih ve 2020/48 sayılı Kararı ile evde 

izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen 

izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla İlçe Kaymakamı başkanlığında 

“Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulması kararı alınmış,11/09/2020 tarih ve 

2020/53 sayılı Kararı ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama 

imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğe tahsis edilen yurt/pansiyonlarda 

tamamlatılmasına karar verilmişti. 

 

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin 

olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler 

hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan 

kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak 

bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. 

 

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” 

çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın 

dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son 

derece önem taşımaktadır. 

 

Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile "bir resmi belgeyi düzenlemek etkisine 

sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis 

veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. 

 

Bu bağlamda; 

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, 

yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili 

maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanununun 206. Maddesi kapsamasında gerekli adli işlemlerim 

başlatılmasına  

 

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 


