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SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 

maddesine istinaden Vali Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 28/09/2020 tarihinde İlimizde 

Coronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere 

toplanmıştır. 

 

GÜNDEM: 

 

• İlimizde Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı olarak faaliyet gösteren üniversitelerin Tıp 

Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri ve üniversiteye 

bağlı diğer fakültelerde öğrenimlerini sürdüren öğrencileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı faaliyet gösteren ilk, orta ve lise dereceli eğitim-öğretim kurumları öğrencilerinin 

kamu-özel kurum ve kuruluşlarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde yapacakları 

stajların ertelenmesinin görüşülmesi. 

• Temaslıların doğru bildirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar. 

   

KARARLAR: 

 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İlimizde Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı (YÖK) 

üniversitelerdeki Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri ve 

üniversiteye bağlı diğer fakültelerde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin stajları ile Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettiren okullarda öğrenimlerini sürdüren 

öğrencilerin stajlarını daha sonra yapmaları ve COVID-19 tanılı ya da COVID-19 temaslısı olan 

kişilerin doğru bildirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları görüşmek üzere toplanmıştır.  

• Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) üniversitelerdeki Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi 

ve Veteriner Fakültesi öğrencileri ve üniversiteye bağlı diğer fakültelerde öğrenimlerini 

sürdüren öğrencilerin stajları ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak ilimizde eğitim 

öğretim faaliyeti gösteren okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin stajları sırasında 

maske kullanımı, fiziksel mesafenin korunması ve genel hijyen kurallarına uyulması, 
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COVID-19 salgını ile mücadelede salgının yayılma hızını azaltmak, hem öğrencilerimizi 

hem de vatandaşlarımızı salgının istenmeyen etkilerinden korumak için hayati öneme sahip 

tedbirlerdir. Bunun yanısıra fiziksel hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılmasının da 

salgınla mücadelede olumlu etkileri olmaktadır. 

Bu kapsamda; 

➢ 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı’nda ilimizde Yükseköğretim Kurulu’na bağlı 

üniversitelerdeki öğrenciler ile ( Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner 

Fakültesi öğrencileri dışında ) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim-öğretim 

faaliyetini gerçekleştiren kamu veya özel eğitim kurumlarında, öğrenimlerini 

sürdüren öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı içersinde sağlık iş koluna bağlı kamu 

veya özel sağlık kuruluşlarında ( hastane, tıp merkezi vb. ) yapacakları stajları ile 

diğer tüm iş kollarında ( tekstil, motor, otomotiv, makine, sanayi ve ticaret 

kuruluşları, muhasebe vb.) kamu veya özel kuruluşlarda yapmaları zorunlu 

stajlarının Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 

salgının etkilerinin azaldığı daha ileri tarihlerde yapılmak üzere  ertelenmesine, 

➢ Yüksek Öğretim Kurumu’na ( YÖK ) bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetini yürüten 

üniversitelerdeki Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nde 

öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin eğitim-öğretim yılı içinde yapmaları zorunlu 

olan stajlarını yapmalarına,  

• 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. 

➢ 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. 

➢ Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan 

eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin eylemler içerisinde 

bulunanlar  hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis 

edilmesine, 
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Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına,  

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi 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, 

Toplantıya katılan üyelerce oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 


