
Karar'I'arihi: l 9.04.202l

Karır No: 2021l17

iı-çıı tıı.r rıııi ııI[zIsSIIIHA KURıJı- KARAR ı

Ilçe Unrunıi l,lıfzıssıhha Kurulu l593 sayılı l,Jmumi Hıf2ıssıhha Kanunu'nuıı 26.maddesi gereğ:

Kaymakanı Mehmeı KURDOĞI,lJ haşkanlığında l9.04.202l tarihinde toplanarak aşağıdaki gür

çerçevesinde gerckli kararları almak üzere olağanüstü tol)lanırllştır.

GİlNl)F,Nl

Çin Halk Cumhuriyeti'niır Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sı

Örgütü taratindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (COVİD- l 9) salgınından vataırdaşları

korumak ve salgının yayılmasını eırgellenrek anıacıyla Covid-19 Salgın Yiinetinıi ve Çalışnıa Rehberi uyaı

gereken 1edbirlerin kararlaştırılnıası.

KARAR:

Serik ilçe Seçim Kurulu Başkanlığıııın l5.04.202l larilı ve91727 sayılı yazılarına istiııaden İlÇeııiz I

Mahallesi'nde 06.06.2021 Pazar günii yapılacak olan Mııhtaılık Seçinılerine istİnaden Ilçe Seçiın Kurulunııı'ı [

Mahallesi vatandaşlarıı]a yönelik seçnıeı kiitüğü giincelleştirilınesi hizınctleriııin sürdiiriilüp sürdtlrülıneyeceği hüısus

Hıl)ıssıhlıa Kuı,uIu görüşii istenınektetl ir;

1. ilçeıniz sınırları içinde bulunan Belek Mahallesi Muhtaılık Seçinıi askı listesiırin 24-25 Nisan 202l tarihle

seçnıen kiitüğü askı hizmetIeri güırcelleştirilnıesi o tarilıleı-içerisinde lıatia soıru kısnıi yasak kapsanıında olduğt

yasak kurallarına uyuIınası gerektiğine,

2. İlçe Umumi Hıfzİssıhha kurulu'ııun aldığı kararlara uyulmaınzrsı haliırde ve her seferinde ayrı ayrı tıl

üzeıe;
a. ljnıumi Hı fzıssıhha Kanunu' nun 2 8 2. madd es i gereğince -?, l 5 0,0 0Tl,

h. Kabahatter Kaııuııu'ırurı 32.matlılesi gereğince 392,0?'rL idari para cezıısı tıygulanmasına,

c. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklaıa ilişkin Tedbirlere Aykırı Davrannıa bal

19.ş.maddesinıle yeı. alaı-ı "...yetkili nıakanılarca alınan tedbirlere uymayaIr k\Şi, iki aYdan hir

kaılar lıapis cezasıyla cezalanılırı!ır. " hükmü uyarınca, bu hüknie uyınayan kişilerin, lıaklarında ge

adli işlemler takrlir ve ifa edilmek üzeıe adli nrakaınlara bildirilmesine,

İlçe Umunıi I Iıfzıssıhha Kuruluıida hazır btıluıianlarca 19.04.202| tarihinde oY birliği ile }

verilnıiştir.
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