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Şarkikaraağaç İlçe Hıfzısıhha Kurulu 06 Nisan 2020 Pazartesi giinü saat: lO.0O'da
Ka)rnakam Onur YILMAZER başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek,
sosyal hareketliliğİ ve insanlar arası teması aza|taruk sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla
salgının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanhğı ve Bilim Kurulunun önerileri
doğrultusunda birçok tedbir karan alınmış ve uygulanmıştır.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 03l}412020 tarihli ve 10 sayılı karan ile 01.01.2000
sonrasında doğanlann sokağa çıkmalan geçici olarak yasaklanmış olup, uygulamada bazı
tereddütler yaşandığ görüldüğünden uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla kapsam dışı
tutulacaklar ile ilgili aşağıda belirtilen kararlann alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda:
1- Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığmda)

olmakla beraber sadece işlerine gidip gelirken ve işleri ile ilgili nedenler haricinde dışanda
bulunmamak koşuluyla;

a- Kamu kurum ve kuruluşlannda memur, sözleşmeli personel veya işçi statiisünde
görevli olanlann,

b- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu
durumu belgeleyenlerin,

c- Tanmsal üretimin siirekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller
aıasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları İçişleri Bakanhğının 03.04.2020 tarihli
ve 6235 sayılı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin,

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 10 sayılı karan ile getirilen sokağa
çıkma yasağından muaf tutulmalanna, bu istisnaların 01.01.2002 (18 yaşından küçiiklere)
tarihinden sonra doğanlara uygulanmamasına,

2- Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanların istisna kapsamında olduklann
kanıtlayacak belgeleri yanlannda bulundurmalanna ve denetimler srrasında bu belgeleri ibraz
etmelerine, ibraz etmeyenlerledemeyenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi kapsamında 3,150,00 TL idari p,ıra cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre
anılan Kanunun maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin
başlatılmasına,

Yukarıda alınarr kararlann ivedilikle planlanmasına./uygulanmasına ve tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlanmız tarafindan konunun takip edilerek uygulamada

verilmemesine,herhangi bir aksakhğa mey

ü, fuü- a)v



Alınan bu kararın gereği için Belediye Başkanlığına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 06.04.2020
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