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ir.çıı tııı,rııır,ıi IlIIıZISSt llı{^ K tIRtJ t, KARARı
ilÇe lJnıuıni Iiıf)lssllrha Kuı,ulıı lj9.] sayılı []ınıııni l[ılzıssıhlıa K;ıııtlıııı.ııııı.ı 2(ı.nıacldcsgereğincc, Kayııı;ıkanr Me hnıet KURDOĞLU başk,anlıgıuda 19.0:i,202l tarihinde aşağıdaki giinden

çerçevesinde geı.ekii kararlaı.ı alrnak iizere olağaüıiistii'npİon.,ş,,.,

GÜNDEM

Çin l Iaik C ı-ınrl-ıı ıriYeti'ıriıl Wııhan Kcntinrlc başlayarak tüııı tliinvayı tç:htlit eılcn vc l)ii;-ıvaSalillk Örgtitii taı'allı-ıdan PANDtlMi olarak ııitclenıliıilcıı (]tıı.oı-ıa,iıııs (t]OViD-]9) ;; ffi];üIkcnıizi vc vataııclaŞlaı'ıılı ızı koıııır'ııık ve salgııııı-ı yayıiı,ırırsıııı ıı eııgellenııesi kapsaıırıı-ıda Ilçcııizsıı-ııı'laıı içinde MutasYcıı]lu C'OViD-l9 taıııiı vakulirıııı ı,c bu vakalarıı-ı teıı.ıas]ılaıı olıırası ncdeni ilcCoViD-19 (Coroııaviriis) Hastalığıı-ıa karşı aJııınıası geı.ekcıı tcdbirleriı-ı g(ıriişülnıcsi.

KARAR:
IlÇenıiz Kökcz Mahal]esi (|oŞkııiı (iaddesi No:27 atlrcsiııde [ıultıııan apaü.tı-ıl.ııı(la Mııtası,tııılıı('oViD-19 taııılı vakaı]ııı vc tırı vakiıılııı tcıılııslılarıııııı tespiı cdilıncsi nedcniyle 20/0312021ııiihi saat 00,0() itibariylc "Kökez Mahallcsi (ioşkıın Caddcsj Ncı:27 arjresinrle bıılıınıin
alıartnıaı-ıı ı-ı " ikiııci bir karara kadaı, karaııtina altııııı alıı-ııı.ı:ısıııa.
ilÇenıiz AkÇaalaır Maha]lesi 41 8] Sokak No:2 aclresiıııle bııltııan apartn-ıanda Mutasyonlu Cov jd_
19 tanılı vakaırın ve bu vakanın ten,ıaslı larının tespit edilıncsi necleniyle zoıo,ı ı:z,|İzı tarilıj saat00,00 itibariYlc ''AkÇaalaıı MalıaIicsi 4l83 Sokak No:2 adresiıde bu][ıü-ıan apaftn-ıaııın.. ikii.ıci bir
karara kadar kaı.ırnti ııa altıııa a] ı ııırıasııııı.
[]cliı'tilcn al)a rtı ı-ıaı'ı Jaı'a giı'iş ı'c çıkışlaı,ıııııı kol]tık kıır,r,ctlcrjnce kontı.ıı] altıııa alınaıak. g.(iı.cı,li
P'rsoıre] lIaIici]lcle ( Sağlık l)ersi.ıııc]i. Kolltık Kuvvctlcı,i vb.) g.iriş ı.,c çıkışIarın kapatı lıııtrsı ııir.
Karaııtiııaya aJıııaır apartıııaıı]aı'a ]. Madcicde bcliı,tileı-ı görevlilcı, lrariç ikaıııet cdelıleriıı zcırrıı-ılı,ıgiriş ve çıkıŞların Kaynıakanılık Makanıının sözlii veya 1,az.iı iz:ıı aIıııarak giı.iş vc çıkışlaı.ınd:rkıılaylık sağlanıııasıııa.
Kaı'aırtiı-ıaya alıı-üan al)artlnalıIaı,da ikaıııct etlcıı r,ataırdaşlarlıılızlıl tiılcp eltikIeri ihtiyaçlaı.ıı-ılıl
kcııdileriııce VcYa ılıacla g()rcvli iıiivcıılik giircvIilcı,i a;,acıJığı ilc Scrik t}elcdil,csi. iIçc Stısrıil
Y;ırdıııı laşn-ıa Vak 11 laı-a lı ııdıııı kırı.şılaıııııasırıa.
\'ııkarlda bclirtilcn ÇallŞıı-ıaIaı'ıı-ı. tedbiı'leı,in ivedilikle plıınlaıııııası. tıygı_ılaırıı-ıas ı ve ı_ıyguiaıırac{a
heı'hangi biı'aksaklığa nıeYdan vcrilı'ıremcsine. gerekli göriilınesi duı,ı-ın,ıunda alınaı-ı kaı.arlara uyı.ılııp
ur,ı.ılınadığınırı deııetleıııııesiı-ıe.
ilÇc t-Jn-ıunıi Ftı{)ıssı]ıha Kuruiı-ı'nuıı alclığı karaı,lara ııyulıııanrası lıaliııdc ve heı.sefiı.inde ayrı a\II
olrııak |ızeı,c:

a. [-Jıııuı-ıri ]{ıt7ıssıhl-ıa Kirııtıııı-ı'ııtııı 282.nıartılesi geı.cğiı-ıcc .}, l 50,00Tt.
b. Kabahatleı.Kaııuıılı-ııtı1.1 32.nıoılılesi ,;eı-cğiııt:c J92,00TL idari paı.a cezası ııvgrılaıııııasl ıla.
c, Türk Ccza K aııuıı ıı'ıııııı [}rılaşıci IlasıalıkIara ilişkin 'fedlıiı.lcıc z\l,kıı.ı Davrannıa başlıklı

, 
/ 95, nlaJdcsin'-lc ver alan ",,,1cıkili ıııakaııılıı,cı ılıçııı ıctlhirleı,< tı)ıı]iıvJıı kişi_ iki u.rıluıı hirl+_ \\/VL,-ı..-. t
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.Wlo kador hoPis caiosı.lılo ce?.oloııtlırılır. " lıtikıı,ıii tIvarıı]ctı. btı hiiknıc Lıyı]rayaır kişilcıiıı.
lıaklarında gctekli adIi işIcıııli:ı'takdir vc ifa crlilıııck iizcre adli ıı-ıakaı-ıı l:ri.a bildirilıııesine,

İlçe LJı-ıı unıi Hıl)ıssıI-ıha Kuıul iıııda l.ıazı r brıl ı_ınaıılaı-ça
verilıniştir.

]9,03.202 l taı,ihiııcie oy birliği i]e karaı.
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