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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  07.11.2020 

KARAR NO  :  11-2 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  

                                      
                                             
   

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 07.11.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında 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. 

        Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi 

gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme 

riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.  

        Bugüne kadar, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs 

(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla birçok tedbir 

alınmıştır. 

         Öte yandan, İlçemiz Uluğbey Köyünde Covid-19 testi pozitif vakaların ve temaslıların 

artması üzerine 10 gün karantinaya alınması gerekliliği üzerine ; 

 

        Bu kapsamda : 

 

1- Vakaların temaslı sayılarının çokluğu sebebiyle Covid-19 enfeksiyonunun 

yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Uluğbey 

Köyünün 07/11/2020 tarihi saat: 13:00 itibariyle, 17/11/2020 tarihi saat 13:00’e kadar 

10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına , 

2- Kolluk birimleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına, 

3- Uluğbey Muhtarlığı tarafından,karantina süresince dışarı çıkılmaması yönünde 

anonslar yapılmasına, 

4- Karantina süresince yasaklara aykırı davranışta bulunanlara, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 

Kararlarına riayet etmemekten dolayı, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 

3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına, 
 

         Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden 

olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,      
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                                         İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI        

                   

           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 , 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 07/11/2020  

 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

İmzalı  

Başkan 

İmzalı 
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İmzalı 

Üye 

            Alay YAZICI             Kadir HEYBELİ  Hünkar ÖZSOY 

              Kaymakam            Belediye Başkanı  

                

Başhekim  

 

 

   

İmzalı 

Üye 

 İmzalı 

Üye 

Ali BAYINDIR 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

Serbest Eczacı 


