
iı,çn rrırzısslHHA KURUL KARALARI

KARARNO :13
KARAR TARİHI :17.07.2020

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Saylı Umumi Hıfzıssüha Kanununun 23. ve 26'ıncı
maddeleri gereğince, |7 .07 .2020 tarihinde Siverek İlçe Kaymakamhğımız Sayın Mustafa
ÇİFTÇİLER Başkanlığınd4 aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmış olup;

Tiim Diinya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-l9) salgmrnrn toplum sağlığı
açrsından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına
uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tiim kurumları ile bu salgmın yayılması
ve vatandaşlanmızın hayatlannı tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu
kapsamda ulıılması gereken kurallan belirleyerek vatandaşlanmızla paylaşmaktadır.

A. Açık oto pazarlannın yeniden faaliyet g5s1glg}i|meleri ile ilgili olarak;

1. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kıırulu tarafindan yayımlarıan COVID-I9 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan şartlann sağlanması koşuluyla oto
pazarlannın faaliyetlerine yeniden miisaade edilmesine,

2. Tekar faaliyete geçen açık oto pazarlannda kurallara riayet edilip edilmediğinin
di,izenli aralıklarla (er, ,ız haftada bir) denetlenmesine,

B. Yapıları filyasyon çalışmaları sonucunda COVID-I9 pozitif tespit edildiğinden
COVID-I9 pozitif hastanrn evden aynlışındarı 14 giin sonraslna kadar karıntinı
tedbiri uygulınmasrna karar verilen yerler;

Siverek İlçesi Yenişehir Mah. 27. Sok. İlhan Apt. No:29ll0
Siverek İlçesi Şirinkuyu Mah. 8.Sok. No:5l
Siverek İlçesi Dicle Mü. 51. Sok Rabia Al Apt. No:100
Siverek İlçesi Şirinkulu Mah. 32. Sok No:56/K
Siverek İlçesi Dicle Mah. Bavuş Cad. No:35
Siverek İlçesi Bahçelievleı Mah. 26. Sok. Sözdar Sitesi C Blok No:35/4

Uygulamada herharıgi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden
olrınmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzssüha Kanununrm 282 nci
maddesi gereğince idaıi para cezası verilmesi başta olmak iDere aykınlığn durumuna göre

Kanunrın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılınası, konusu suç teşkil eden dawanrşlara
ilişkin Tilrk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsammda gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,

1

2

J

4
5

6

siverek İlce sağlık Müdürloğü
Güney Mah. l5.sk.No: l-siverek-6360GŞANLıIJRIA
Tlf: 0(4l4) 552 74 63 Fax 0(4l4) 552 57 83

irtibat : rı.ıoĞaN
e-posta: urfasiveİeıİsm@saglik gov.tr

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılm iuzının di§iirülmesine olan etkisinin en üst noktaya
taşıyabilmesi amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssüha Kanunun 27 ve l2.maddeleri uyarınca
aşağldaki tedbirlerin ahnması gerekmektedir.



Alınan bu kararlanı Kaymakarnlık ve Belediye resmi intemet sayfasında ilan
edilmesine ve ilan tutanaklan ırn dosyaya konulmasın4

Kurul üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştiı.
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ir,çn rrrrzrsslHHA KURIJL KARALARI

KARARNO :|4
KARAR TARiHİ :18.07.2020

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunrınun 23, ve 26'ncı
maddeleri geıeğince, 18.0'r. .2020 tarihinde Siverek İlçe Kaymakamlığımız Sayn Mustafa

ÇİFTÇİLER Başkanlığında, aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmrş olup;

Tiim Diinya'y etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-l9) salgınrrun toplum sağlığı
açısndan oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına
uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tiim kıırumlan ile bu salgmrn yayılması
ve vatandaşlanmrzn hayatlannr tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu
kapsamda uyuiması gereken kurallan belirleyerek vatandaşlanmızla paylaşmakladır.

Alınan tedbirlerin, bulaşm yayılım hrznın düşiiriilrnesine olan etkisinin en iist noktaya
taşıyabilmesi amacıyla İlçe Uınumi Hıfzrssıhha Kanunun 27 ve l2.maddeleri uyannca
aşağıdaki tedbirlerin alınmasr gerekınekiedt.

A. Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda COVID-l9 pozitif tespit edildiğinden COVID-l9
pozitif hastanın evden ayrıhşından l4 gün sonrasına kadar karantina tedbiri
uygulanmasrna karar verilen yerler;

1. Siverek İlçesi Esmer Çayır Mah. 7.Sok. No:7

Uygulamada herhangi bir aksaklığa rneydan verilınemesi ve mağduriyetlere neden

olunmaması, alınan kararlara uymayan vatarıdaşlara Umumi Hıfassüha Kanunrrnun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak iizere aykınlığn durumuna göre

Karıunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapllması, konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Tiırk ceza kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasm4

siverek llce Sağltk Müdürlüğo
Güney Mah. ı s.sk.No: l -sivçrek-63 60GŞANLIURFA
Tlf: 0(414) 552 74 63 Fax: 0(414) 552 57 83

irtibat : H.DOĞAN
€-posta: urfasiverektsm@saglik.gov.tr



Alınan bu kararlann Kaymakamlık ve Belediye resmi intemet safasında ilan
edilmesine ve iları tutanaklannın dosyaya konulmasın4

Kurul üyeleri tarafindan oy birliği ile karar verilmiştir.
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irçı rrrrzrsslHHA KURUL KARALARI

KARARNO :15
KARAR TARİHL 19.07.2020

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayıh Umumi Hıfassıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı
maddeleri gereğince, 19.07 .2020 tarihinde Siverek İlçe Kaymakarrılığımz Sayın Mustafa

ÇİFTÇİLER Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmrş olup;

Ttim Diinya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-l9) salgınrnın toplum sağhğı
açısındarı oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kuıallanna
uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tiim kurumları ile bu salgmın yayılması
ve vatandaşlanmızın hayatların-ı tehdit etmesini engellemek için birçok tedbi almakta ve bu
kapsamda uyulması gereken kurallan belirleyerek vatandaşlanmızla paylaşmakladır.

Alınan tedbirlerin, bulaşm yaylrm hızırun düşiirülmesine olan etkisinin en ilst noktaya
taşıyabilmesi amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve l2,maddeleri uyannca
aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.

A. Yapılan filyasyon çalışmaIan sonucunda COVID-I9 pozitif tespit edildiğinden COVID-I9
pozitif hastanın evden ayrılışından l4 gün sonrasına kadar karantina tedbiri
uygulanmasına karar verilen yerler;

1. Siverek İlçesi Gllney Mü. 16.Sok. No:12l2
2. Siverek İlçesi Haliliye Mü. 4. Sok. No:S/l

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

son vaka tespitinden sonra 14 gün geçmesi ve yeni vaka ç ,ımaması durumunda

20.07.2020 tarihi itibariyle sonlındırılmısına karır verilen yerler;

1. Siverek İlçesi Şirinkuyu Mah. Firkan Tüysitz Cad. No:200

2. Siverek İlçesi Ayvanat Mah. Ayvanat l. Sok. No:28i8
3. Siverek İlçesi Gilney Mah. Gilney 20. Sok. No:26l2
4. Siverek İlçesi Şirinkulu Mah. Şirinkuyu 32. Sok. No:20l2
5. Siverek İlçesi Ofis Mah. K:zılgöl Cad. No:11/6

uygulamada herhangi bft aksaktığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden

olunmaması, alınan kararlaıa uymayan vatandaşlaıa Umumi Hıfzıssüha Kanrıııunun 282 nci

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak i.izere aykınhğın durumuna göre

kanunun-ilgiii maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranrşlara

ilişkin Tiıri Ceza Karrununrın l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin

başlatılmasın4

siv€rek llce sağlık Modlırlüğü
Güney Mah. l5.sk.No: t-siYerek,6360GŞANLItJRFA
Tlf: 0(414) 552 74 63 Fax: 0(4ı4) 552 57 83

inibaı : H.DoĞAN
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Alınan bu kaıaılann Kaymakamlık ve Belediye resmi internet sayfasında ilan
edilmesine ve ilan tutanaklannn dosyaya konulmasın4

Kuıul üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.
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