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İlçe Hıftıssıhha Kurulu 1593 Sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı
maddeleri gereğince, 20.07.2020 tarihinde Siverek İlçe Kaymakamhğımız Saym Mustafa
ÇİFTÇİLER Başkanlığınd4 aşağıda isimteri yazılı üyelerin iştirfiyle toplanmış olup;

Tiim Diinya'yı etkisi altına alan Koronavirtis (Covid-l9) salgnının toplum sağhğ
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallanna
ulıılması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz ttim kurumlan ile bu salgınrn yayılması
ve vatandaşlanmızın hayatlanru tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakla ve bu
kapsamda ululması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlanmızla paylaşmaktadır.

Alınan tedbirleriıı, bulaşın yayılrm hızının di§iiriilmesine olan eüisinin en tist noktaya
taşıyabilmesi amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kaııunun 27 ve 72.maddeleri uyarınca
aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.

A. Yapılan filyasyon çalışmalan sonucunda COVID-l9 pozitif tespit edildiğinden COVID_I9
pozitif hastanın evden ayrılışından 14 giin sonrasına kadar kırıntina tedbiri
uygulınmasına kırar verilen yerler;

l. Siverek İlçesi Ayvanat Mah. 3.Sok. Özgilr Apt. No:l3ll
2. Siverek İlçesi Sabancı Mü. Subastı Sok. No:5

3. Siverek İlçesi Yenişehir l3.Sok. Merve Apt. No:l/S

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden
olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssüha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idaıi paıa cezası verilmesi başta olmak ilzere aykınlığın durumıına göre

Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davraıuşlaıa
ilişkin Tii* Ceza Kanunrınun l95 inci maddesi kapsammda gerekli adli işlemlerin
başlatılmasın4

siverck İlce sağlık Müdtitlüğü
Güney Mah. l5.Sk.No: ı-siverek-63600-ŞANLII RFA
Tlf: 0(414) 552 74 63 Fax: 0(414) 552 57 83

irtibat : H.DoĞAN
e-Posta: urf8sivğrcktsm@saglik.gov.a



Alınan bu kararlann Kaymakamlık ve Belediye resmi intemet sayfasında ilan
edilmesine ve ilan tutanaklannrn dosyaya konulmasına,

Kurul üyeleri taıafindan oy birliği ile karar verilrniştir.
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ILÇE HIFZISSIHIIA KURUL KARALARI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununrın 23. ve 26'ıncı
maddeleri gereğince, 2|.07 .2020 tarihinde Siverek İlçe Kaymakamlığımrz Sayın Mustafa

ÇİFTÇİLER Başkanlığında, aşağıda isimleri yazlı üyelerin iştirakiyle toplanmış olup;

Ttim Di.inya'y etkisi altına alan Koronaviriis (Covid-l9) salgınmın toplum sağ{ığ
açısmdan oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallanna
uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tiim kurumları ile bu salgının yayılması
ve vatandaşlanmrzın fiaya1l416 tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu
kapsamda uyulmasr gereken kurallan belirleyerek vatandaşlanmızla paylaşmaktadır.

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılrm luzırun düşiirülmesine olan etkisinin en tist nolıiaya
taşıyabilmesi amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve l2.maddeleri uyannca
aşağıdaki tedbirlerin ahnması gerekrnel,rtedir.

A. Yapılan filyasyon çalışmalan sonucunda COVID-19 pozitif tespit edildiğinden COVID-l9
pozitif hastanın evden ayrılışından l4 gün sonrasına kadar kırantina tedbiri
uygulanmasına karar verilen yerler;

l. Siverek İlçesi Ofis Mah. 8.Sok. No:l9l2
2. Siverek İlçesi Canpolat Kıısal Mah. Emek Sokak (Mezra)
3. Siverek İlçesi Büçelievler Mah. Miüat Kandemir Bul. No:8/2

B. Karantina tedbiri uygulanan, geçen süre zarfında yeni pozitif vaka tespit edilmeyen ya da

son vaka tespitinden sonra 14 gün geçmesi ve yeni vaka çıl«naması durumunda

22,07,2020Taihi itibariyle sonlandırılmasını karar verilen yerler;

1. Siverek İlçesi Şirinkuyu Mah. Şirinkulu 44. Sok. No:l3

2. Siverek İlçesi Keçikıran Kırsal Mahallesi Üçkuyu Sok.ak (Mezıa)

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden

olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssüha Kanıınunun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak iizere aykrnhğın durumuna göre

Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden dawanışlara
ilişkin Tiırk ceza kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,

sivorek ilce s8ğlık M{tdtıİlüğü
Güney Mah. l 5.sk.No:l-Siverek-6360GŞANLlURFA
Tlf: 0(414) 552 74 63 Fax: 0(414) 552 57 83

İnibat : H.DoĞAN
e-Posta: uf fasivcreİİsm@s8glik.gov.tr
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Alınarı bu kararlann lfuymakarnlık ve Belediye resmi intemet sayfasnda ilaıı
edilmesine ve ilan tutanaklannm dosyaya konulmasın4

Kurul üyeleri tarafindan oy birliği ile karaı verilmiştir.
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