
 

 

 Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17.05.2020 tarihinde Saat 15.00’ de 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ başkanlığın-

da toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm 

Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu 

riski yönetebilmek amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun 

mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı 

ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlı-

ğı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 

 

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluş-

turduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede 

önemi haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit et-

mesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek va-

tandaşlarla paylaşmaktadır. 

Ramazan Ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin 

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareket-

liliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği de-

ğerlendirilmekte olduğundan, buna ilişkin tedbirlerin alınması ihtiyacı doğmuştur. 

 

 I) İlimiz genelinde hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için Kadir gecesi (19 Mayıs 2020) 

günü, Ramazan Bayramı Arifesi (23 Mayıs 2020) günü ve Bayram ( 24-25-26 Mayıs 2020 ) günle-

rinde tüm vatandaşlarımızın sosyal mesafe ihlalinin önüne geçilmesi için mezarlık ziyaretlerinin ertelen-

mesinin sağlanması, 

  II) Karapınar Mahallesi Girik Küme Evleri No: 3 Apt. Merkez / Adıyaman adresinde ikamet 

eden Bozdemir ailesinde 17 Mayıs 2020 tarihinde 2 ve üzeri kişinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle teda-

viye alındığından 17 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tedavi süresince ve taburcu tari-

hinden itibaren 14 gün süre ile  Karapınar Mahallesi Girik Küme Evleri No: 3 Apt. Merkez / Adıya-

man adresindeki apartmanın karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

 Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede ek-

siksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıs-

sıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Ka-

nunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması ve kurumlar tarafından ge-

rekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına gön-

derilmesine, 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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