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Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.06.2021 tarih ve 2021/32  sayılı kararı 

doğrultusunda; Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yardımcısı Akhisar Kaymakam V. 

Hayri SANDIKCI Başkanlığında 03.06.2021 tarih ve saat: 13:30’da toplanarak 

PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ilçemizdeki 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri gereğince aşağıdaki kararları almıştır. 

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 

salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma 

amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarihli ve 133681 sayılı yazısında; 

tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan, 6 Haziran 2021 Pazar günü 

yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, köy/mahallede ise 

muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile 

Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29’uncu ve 

33’üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde 

görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep 

edilmiştir. 

Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın 

Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini 

temin etmek amacıyla: 

Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi ile muhtar ve/veya 

ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde; 

- Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev 

belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz 

etmeleri şartıyla, 

-  İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olacak 

şekilde, seçimlerde görev alanlar ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar 

günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

 

 

 

 

 

 



Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 

durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda 

bulunulmasına; 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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