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Karar Tarihi: 16.08.2022
Karar No : 2022/14

Sumbas llcesi Hifzissrhha Meclisinin konularla iliskin 1593 sayili Umumi Hifzissihha
Kanunu geregince 16.08.2022 tarihinde Kaymakamhk Makammda saat 1O.00'da Sumbas
Kaymakam Vekili Muhammed Huzeyfe ONUR baskanhgmda toplanarak asagidaki kararlan
almisnr.

l-Bulasici ve salgm hastahklara meydan verilmemesi icin belediye ve koy sebeke sularmm en U9

noktada 0,2-0,5 ppm araligmda olacak sekilde 24 saat arahksiz olarak klorlamanm duzenli
yapilmasma; aksi takdirde yerlesim yerlerine saghkh, guvenli ve temiz su saglamadigi belirlenen
sorumlu kurumlar hakkmda Cumhuriyet Savciligina SU9 duyurusunda bulunulmasma,
2-Yukanda belirtilen tedbirlere iliskin Kamu Kurum ve Kuruluslan tarafmdan yetkileri dahilinde
ilgili mevzuat uyarmca gerekli onlemlerin almmasma, uygulamada herhangi bir aksakhga
meydan verilmemesi ve magduriyete ned en olunmamasma;
3-Ahnan kararlarm ilge Basm Burosu tarafmdan yerel basmda duyurulmasma;
4-Alman kararlann Kaymakamhk ve ilge Belediye internet sayfalannda ilan edilmesine ve
sosyal medya hesaplanndan paylasilmasma;
5-Alman kararlann kolluk, zabita, saghk ve Kaymakamhgirmzca uygun gorulen diger kamu
gorevlileri tarafmdan yurutulmesine,
6-i1ge Hifzissihha Kurulu'nun aldigi kararlara uyulmamasi, tedbirlerin uygulanmasmda herhangi
bir aksakhga meydan verilmemesi ve magduriyetlere neden olunmamasi, alman kararlara
uymayan vatandaslara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hifzissihha Kanununun 282 inci maddesi
geregince idari para cezasi verilmesi basta olmak uzere aykmhgin durumuna gore Kanunun ilgili
maddeleri geregince islern yapilrnasi, konusu sue teskil eden davrarnslara iliskin TUrk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsammda gerekli adli islemlerin baslatilmasma,
7-Kararlann tum Kamu Kurum ve Kuruluslan, Belediye Baskanhklanna, Koy ve Mahalle
Muhtarlarma teblig edilmesine;
8-Daha once alman kararlann uygulamasma devam edilmesine,

Oybirligi ile karar verildi.
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