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T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

 

DAĞITIMLI 

Sayı   : 89780865-153-E.13180 14/08/2020 

Konu : İzolasyon Tedbirleri Hk. 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

İlgi : 30/07/2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgemiz. 

 

İlgi Genelgemizin 2 nci maddesi ile “izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık 

Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına 

uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla 

denetlenmesi” 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. 

Bunun önüne geçilmesi amacıyla; 

· 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 imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak 

muhakkak sağlanması, 

· Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını 

sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim 

Ekiplerinin” oluşturulması,  

· 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 ve öğretmenlerin, 

din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin 

(mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) ve 

kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanması,  

· Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği 

tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca idari para 

cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195 nci 

maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılması, gerekmektedir. 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 

çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanması hususunda; 

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 

 

 Süleyman SOYLU 

Bakan 
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DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

 

81 İL VALİLİĞİNE 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 

ADALET BAKANLIĞINA 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 

HİZMETLER BAKANLIĞINA 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞINA 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

SAĞLIK BAKANLIĞINA 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA 

 
 


