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iı-çn uıııuı,ıi HIFzIsSIHHA KuRUL KARARI

ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26.maddesi gereğince

Kaymakam Mehmet KURDOĞLU başkanlığında 0|.06.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki günden

çerçevesinde gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplanmıştır.

GüNDEM

çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağiıl,

Örgütü taraflndan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (CoVİD-l9) salgınından vatandaşlarımız

korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla covid-l9 salgın yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarıncı

gereken tedbirlerin kararlaştırılnıası.

KARAR:

Seıik ilçe Seçiın Kurulu Başkanlığının |7.05.2021 tarih ve l l1777 say.ı|ı yazılarına.istinaden ilÇemiz Belel

Mahallesi,nde 06.06.z02l Pazar günii yap,iacak olan Belek Mahallesi Muhtarlık seçiıninde ilçe Uııuıni llıfzıssılıhi

Kuruluııca alıııınası uygun olacağı değerlendirırıe tedbirler;

l, ilçemiz Be|ek Mahallesinde 06.06.202l tarilrinde yapılacak olaıı ınrıhtarlık ve ihtiyar heyeti seÇimi yapılacağından

06 Haziran Pazar gününün .oı.ugu ç,lrnu yusaginu denk gelınesi sebebiyle oy kullanacak vatandaşlarln Niifiı,

dairelerine ve seçiiı sandıklarıni giaiş g.iişı"üı" sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından ııua

tutulmalarına,
2. pandemi ııedeniyle sandık alanı çevresinde oy kullanınak için slra bekleyen seçıneııler lıaricinde oluşabilecek lıc

türlü kalabalığa, gruplaşmaya ve toplanııalara ınüsaade edilıneınesine,

3. sandlk alanı çevresinde her türlü seyyar satıcıIara, açıkta yapılabilecek yeıne içıne vb, ikraınlarııı dağıtlınına ınüsaad,

edilnıenıesine ve gereklitedbiılğıin Belediye Başkanlığı görevlilerince alınınas:ııa,

4. Sandık alanı çevresinde oy kullaııınak için sıra bekleyen seçırıeııleriıı en az 2 ı]]etre olacak Şekilde sosyal ıı]esafi

kı.ıralarına riayet etıneteriııiır sağlaııınası için gerekli tedbiılerin alınınasıı,ıa,

5. Sandık alaıııııda oy kullanan sJçmeııl"rin oy-krllon*u işleııi bittikten sonra saııdık alanl çevresiııde bekleıııelerin,

ınüsaade edi lmemesine,

6. oy kullaırıml sırastnda kullanılan malzemeleriıı dezenfeksiyonun sağlanınasına ve el dezeııfektaıınıı

bu lu ııdu ıulmas ına,

7. oy kullanımı yapllaır odalarııı lıavalaııdırılmasıııııı sağlanıııası ve pencereleriniıı açlk trıtulmasına,

8. oy krıllanımı işleıni siiresinde seçirı alaı]ı çevresinde bulaş riskini aııırabiIecek otrıınsrızltıklarııı önlenmesine yönelil
- 

ıığiıi rurumıar, B"l"diy. ve kolluk kuvvetleriııce gerekli tedbirlerin alınınasıııa,

9. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,nun aldığı kaİarlara uyulmaması halinde ve her set,erinde ayrı ayrı olınal

izere;
a.UmumiHlfzıssıhhaKanunu,nun2l2.matldesigereğince3,I50'00Tl'
b. Kabahatler Kanunu,nun 32.maddeşi gereğince 3g2,00TI- idari para cezaSl uygulanmasına,

c.TürkCezaKaıunu,nunBulaşıcıHastallklarailişkinTedbirlereAykırıDavranmabaşlıkl
19s.maddesindeyeralan.,...yetkilimakamlarcaalınantedbirlereuymayankişi,ikiaydanbiryıl,
kaılar hapis ce\asıyla cezalandırılır", hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekl

adli işlemler takdir ve ifa edilmek iizere adli makamlara bildirilmesine,

llçe Umug
verilmiştir. /

.iHıfzıssıhhaKurulundalıazırbulunanlarca1,1,06.202ltaıihindeoybirliğiilekaı.a
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