
Karar Tarihi : 05.04.202l

Karar No ı 202116l

ilçu uııı ı.ııvıi HIr-Zl SSIil tIA KtJ RU l,, KARARI

İlçe Umunıi Hıfzıssılıha K.urrılrı l593 sayılı Umunıi Flıfzıssılıha K.anunu,ııun 26, Maddesi

gereğince, Kaynıakaın Mehınet KURDoĞI_U başkanlığıı-ıda 05.04.202I tarihinde toplal-ıaı,ak

aşağiaaı.i gündem çeı.çevesinde getekli kaı,arları almak tizere olağaırüstti toplanm]ştır.

G üNrınır,ı

Ktr\ItAR

çin HaIk cumhuıiyeti,nin wuhan kelıtiııde başlayaı,ak tüm diinyayı tehdit eden ve Diiııya

Sağlık Örgütü tarafından pANDEMi olarak nitelendirileı-ı Coı,oııaviıiis (CoViD_l9) salgınından

ülkenıiziVevatandaşlar]mızıkorı.ıınakvesalglııııryayılnrasıırıengellemekiçinallnmasıgereken
tedbirleriıı kararlaştırılnrasl kapsamlnda ilçeıııiz Meı,kez Mahallesi 21]2 Sokak No: l2 ve Kökez

Mahallesi 3lj7 Sokak No:2l adı,esinde bı.ılunaıı ırpaıtı-ııaıılaı,da [ıiı,den thzla CoVlD_l9 tanılı

vakalaıııı olması ve apaı,tırıaıılarda kiin-ıelenıııe oldtığtını,ın tespit edilnıcsi ııedeni ile söz koıırısrı

apartnıaıılarda çıkan vakalaı,ııı görtişülıı-ı es i,

l ilçemiz Merkez Malıallesi 2l12 Sokak No:12 adtesiıırle bulrınan apartnıanda birden lazla

Covid_l9 tanıll vaka tespit eoilmesi nedeniyle 0610412.02l taı,ihi saat 00_00 itibariyle " Merkez

Mahallesi 2l l2 Sokak,No:l2 arlresinde bulunan apaı,hııanııı" ikinci biı,kaı,al,a kadaı, kaı,antina

altına alıirmasıııa
iö;,;#;"ilahallesi 3l37 Sokak No:2l adresinde bııluııaıı apartı-ııanda birden fazla Covit]_

l9 taı_ıılı vaka tespit ediln]esi 
""j",.,i;ü. 

06l04l2o2| taı ilri.saat 00.00 itibariyle ,Kökez Malrallesi

jl37 Sokakl No:2l aclresinde;;i;"; apa$ıılanıü]" ikinci biı karara kadar karaııtina altıııa

aIınmasına,
t]eliı.tilenbölg.eningirişveçıkışlarlıııı-ıkollukkuvvetleıiııcekoııtrolaltıııaalıııaıak.göı.evli
personel haıicinde ( sağlık lrersoııeli, k.olluk k,ııvvetleli vb.) giıiş ve çıklşlarııı kapatılınasına,

Kaı.antinayaalıııaııbölgeye3'Maddede[.ıelirtilcngörevliIcrhariçikameledeııleı.inz-oruııltıgil.iş
veçıkışlaı.ıııKayıırakanılıkMakaııııııııısözliiveyaya.z,ılıı'zlıialıııarakgirişveçıkışlaı.ında
kolaylık sağlannıasına,

Kaıaııtiırayaalııraııbölgedejkaıııetedeııvataırdaşlallıırızıntalep€ttjkI€riihtiyaçlarıııın
keııdilerince veya oı.ada görevli gtıvenlik görevlileıi aracılığı ile sel,ik l}elediyesi, ilçe sosyal

Yaı,dınılaşııa Vak,tl taraliırdaıı karşı laııması na,

Yukarıdabeliıti]ençal,şmaüa,.ın,tedbiııerinivedilikleplanlannıası,ı.ıygıllannıasıveuygulaıııade
herhangibi{aksaklığan,ıeydaııveıilır-ıemesiı-ıe,gerekligöriilıııesidurumı-ındaalıııaı-ıkararlaı.t
uyulup uyulıııadığıırııı dcnctleıııııcsine,

ilçe unıunıi [{ıt2ıssıl.ıha kurıljrı,nrııı aldığı kaıarlara uyı_ılııranıasl halinde ve heı, seferinde ayı
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ayı,ı olmak iizere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunı,ı'ııtıır
,ll

, fİ /l-,--:-- . '

[t ltl ffi:
rırlr/esi gcreğince 3. 1 50,007'l,



b. Kabahatler Kaılı.ını:'ııtın 32,maldesi geı,eğince 392,00TL idari para cezası ııygulaıımasına.
c. Tiirk Ceza Kanunu'ııtın Bıılaşıcı lJastalıklara ilişkiı Tedbirlere Aykırı Davı,anma başlıklı
195, nıaclclesinde yeı,alaı,l "...yetkili nıakaııılarca alınan tedbiı,leı,e tıyınayan kişi, iki ııydan hir
yıla kndar lıapis cezasıyla celalanılırılı r. " hiiknıii tıyafınca, bıı lıüknıe uynlayal] kişileıın^
lıaklaı,ıı-ıda gerekli adli işleınlcı,takdiı ve it'a edilı»ek iiz-eıe adli ııakaırılara bildirilnresiııe,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulı.ında hazır bulunanlarca 05.04.202l tarihinde oy biıiiği
ile karar veıilnıiştir.

üy.Ra ],]

Me Eı-ıver APUTKAN

. Seı,ik Belediye Başkan1 '

,, ffif*,,*
iıce sa1§/ıkğ94.uıtiK

]kı,aıı i]KIZ-M stafa Ç
ilçe arl ll1 Mu ltl,Ll

Uye

Mustafa HACISÜLEYMAN
Serbest Tabip

ilçe Milli llğitin,ı tirii

[-Iyc

Ayşe BAYCUT iNAL,
seıbest Eczacı

c

1


