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Şarkikaraağaç İlçe Hıfzısıhha Kurulu 30 Mart 2020 Pazartesi günü Kaymakam Onur
YILMAZER başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-l9) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir. Covid-l9 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcıhğının
yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlanmızın toplu olaıak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Diinya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" ilan edilen Koronavirüs (Covid-l9)
salgınından kaynaklanan olumsuzluklann İtçemiz için bir tehdit unsuru olmasının
önlenmesine yönelik olarak bazı kararlann alınmasına gerek görülmüştür.

Bu kapsamda;
1-İlçe Nüfus Müdürlüği,inde vatandaşlarımıza verilen nüfus kayıt ömeği, yerleşim yeri

ve diğer adres belgeleri, protokol belgesi gibi belgelerin bürokrasinin azaltılması amacıyla
elektronİk ortama taşınarak hızlı ve güvenilir bir şekilde e-Devlet kapısı üzerinden
yapılmasına,

2-Mayıs ayı başına kadar toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal
edilmesine,

3-cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlan ve cuma namazlannın kılınmaması
ve sala okunmaması, ancak isteyen vatandaşlanmızın namazlannı münferiden eda
edebilmeleri için görevlilerimizin nezaretinde camilerin açık tutulması ve ortaya çıkabilecek
muhtemel olumsuzluklann öniine geçebilmek için Cuma günleri ve Kandil geceleri başka
olmak iizere camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşlan, kuran kurslan ve yurtlarda bulunan
mescitlerde dAhil olmak iizere) kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacak ve
camilerimiz ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına,

4-Yabancılar ile doğrudan temas halinde bulunan personellerin kişisel el ve yiiz
hijyenine dikkat etmesi, yaptığı görev gereği eldiven, tıbbi maske kullanması, idari binalar ve
diğer görev alanlannın (mutfak, tuvalet vb.) hijyen ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi ve
öncelikle idare binalannda girişlere ve değişik noktalara alkol bazlı el dezenfektanlannın
konulmasına,

5-Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarınca belirlenen usuller çerçevesinde yiik taşımacılığına
devam edilmesine,

6-İçme kullanma sularının halka sunulması sırasında gerekli dezenfeksiyonun
(klorlama) yapılması ve sürekliliğinin sağlanmasına,
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7-Ekmek finnları, börek vb. ürünlerin iiretildiği ve satıldığı yerler içerisinde bulunan,
masaya servis yapılan, oturmaya müsait kafe benzeri faaliyetlerin geçici olarak
durdurulmasına,

8-İlçe genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet ve benzeri törenlerin
iptal edilmesine,

9-Ilçede faaliyet gösteren halı sahalann ikinci bir emre kadar faaliyetlerinin
durdurulmasına ve gerekli işlemlerin Belediye Başkanhğınca tesis edilmesine,

l0-Çeşitli iiriin ve üriin gruplannda (maske, kolonya, dezenfektan, temizlik
malzemeleri ve gıda maddeleri vb.) arz ve talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları,
stokçuluk vb. piyasa oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirildiği görülmekte olup, konu
ile ilgili olarak kolluk birimlerinin Ticaret İ| Vtidtlrltigtl ile koordineli çalışması ve Türk Ceza
Kanununun 237. maddesinde diizenlenen fiyatlan etkileme suçu kapsamında adli bir suçun
tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

ll-Kolonya ve dezenfektan iiretim ve satış noktalannrn denetimine ve ihtiyaç
dululması halinde numune alınmasma,

l2-Cadde, sokak, meydan, park, otogar gibi açık alanlarda yapılması düştinülen
düğiin, nişan, asker eğlencesi ve uğurlaması vb. organizasyonlann geçici olarak
ertelenmesine,

l3-Market, manav ve pazar yerlerinde kişisel teması en aza indirecek şekilde gerekli
diizenlemelerin yapılması, açık ve kapalı semt pazar yerlerinde sadece gıda satışı yapılan
böltimlerin açık kalması ve satış tezgahlannln ar.§ının en az 1'er metre olması, satıcılann
eldiven ve hijyen açısından bilgilendirilmesi, ambalajsız yaş sebze ve meyvelerin ttiketicilere
seçilmeden satlcılar taraflndan poşetlenerek satrşa sunulmasına ve konu ile ilgili bütün
tedbirlerin Belediyeler tarafından alınmasına,

14-Otelde konaklayan misafirlerin kayıtlarının isim. adres, iletişim. pasaport bilgileri.
son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyüat
planlan gibi bilgilerin tam ve diizenli olarak tutulmasına,

15-0tel, 1urt ve misafirhanelerde genel enfeksiyon riskini azaltmak için odalar ve
diğer kapalı alanlardaki günliik rutin temizlik esnasında camlann açık bulundurulması ve
temizlik sonrası odalann en az 1 saat havalandınlması, genel temizliğin su ve deterjanla
yapılması, özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kollan, bataryalar, trabzanlar,
düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki
tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmesi, bu alanlann temizliği yapıldıktan sonra
sulandınlmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılmasına, bardak ve tabak gibi ortak kullanılan
eşyalann her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanması ve temiz bir ortamda
saklanmasına, çarşaf ve havlu gibi eşyalann ise 60-90 derecede normal deterjan ile çamaşır
makinesinde yıkanması, oda temizliğini yapacak kişilerin ellerini yıkadıktan sonra eldiven
giymesi ve temizliğin eldivenli ellerle yapılması, temizlik sonrasr görevlilerin el temizliğine
dikkat etmeleri, elleri en az 20 suıiye boyunca sabun ve suyla yıkamaları, sabun ve suyun
olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptikler kullanmalanna,
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16-Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde odalar ve diğer kapah alanlaıdaki camlaı
günlfü rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonft§l en az bir saat havalandınlacak.
Huzurevi ve yaşlı bakrm merkezlerinde konaklayanlar aıasında Kovid-l9 hastalığı ile uyumlu
şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanların yfüsek risk grubunda olmalan ve
hayati risklerin yfüsek olması nedeni ile semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, nabız sayısı,
solunum saytsı, şuur durumu ve oksijen satiirasyonu) huzurevi sağlık personeli tarafından
takip edilmesine,

l7-Tiim milli parklar ve tabiat parklarında, ormanlarda, park ve bahçelerde pikıik
yapmak ve mangal yakılmasının yasaklanmasına.

l8-İlçemiz mülki sınırlan içerisinde bulunan vatandaşlanmızdan; yurtdışından
gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas
nedeniyle koronavirüs bulaşma./taşıma şüphesi altında olanlara, İlçe Sağhk Müdürlüğii/kolluk
birimlerince, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat
yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden aynlmalan yönündeki 1.ci ikaza uymayanlara, İlçe
Hıfzısıhha Kurulu karanna riayet etmemekten idari para cezası (3.150,00) TL. uygulanacak,
yapılacak 2.ci kontrolde de ikametlerinde bulunmadıklan tespit edilenler ise Kaymakamlıkça
belirlenen yerlerde en çok 14 giin süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekaren idari
para cezı§ı (3.150,00 TL.) uygulanacak ve aynca TCK.nın 195.maddesi uyannca adli işlem
yapılmasın4

l9-Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi amacıyla marketler için alınacak
tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

a)İlçemizdeki tiim marketler tarafindan 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet
verilmesine,

b)Market içindeki en fazla müşteri saylsl müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam
alanın (depolar, idari biirolar vb. hariç) onda biri kadar olmasına,

c)Tiim marketlerde, hizmet alanı büyi,iklüğiiıe göre içeride bulunabilecek maksimum
müşleri sayısını market girişlerine asılarak ilan edilmesine,

d)Market içerisinde belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin market
sahipleri tarafindan alınmasına,

e)Market içinde belirlenen saylda müşteri var ise, içeriden müşteri çıkmadan başka
müşterinin içeriye alınmamasına,

f)Marketlerce aüryır zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre
mesafe ile beklemelerini sağlamak üzere gerekli işaretlemeler yapılarak müşterilerin
bilgilendirilmesine ve maıket girişine bu hususu belirten afiş asılmasına,

2O-Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi amacıyla ilçemizdeki ve şehirlerarası
çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) için alınacak tedbirler
aşağıda belirtilmiştir.

a)Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin % 50'si oranında yolcu kabul
edilmesine,

b)Araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkiin olduğunca yan yana olanlarda bir
koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam
kenan gibi yolculann birbirleriyle temasrnı engelleyecek şekilde düzenlenmesine,
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2l-Sokağa çıkması kısıtlanarı/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir
yakını olmayan 65 yaş ve iizeri ile konik rahatsızlığı olan vatandaşlanmızın mağdur
olmaması, temel ihtiyaçlannı karşılamak iizere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun
yönetiminde, başta sağlık ve diğer zorunlu/temel ihtiyaçlannm karşılanmasında herhangi bir
mağduriyete sebep olunmaması için kurumlarımızca gerekli tedbirlerin alınmasına,

22-Cumhurbaşkan_lığının 20l9l5 sayılı Genelgesi ile Pandemik İnfluenza Hazırlık
Planında bildirilen hususlann kamu kurum ve kuruluşlarınca tekar gözden geçirilmesine ve
gerekli önlemlerin ahnmasına,

24-Banka ve PTT şubelerince, içeriye girmek için bekleyen vatandaşların en az bir
metre mesafe ile beklemelerini sağlamak iizere gerekli işaretlemeler yapılarak (en az bir metre
aralıklı) vatandaşlara sosyal mesafe kurallanna uymalan konusunda bilgilendirme
yapılmasına ve şubelerinin girişlerine bu hususta bilgilendirme afişleri asılmasına,

25-Aynı kişilerin sürekli olarak başkalan ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı,
kasiyer, tahsildar gibi görevlilerin müşteri ile temas ederken iş ve işlemlerini müakkak
koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanmasına,

26-Vatandaşlann toplu olarak bulundukları/bulunabilecekleri
kahvehaneler, otopüan ve hayvan pazarlannın faaliyetlerinin geçici
durdurulmasına,

çay
bir

ocakları,
siireliğine

27- Piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında, iirünleri tüketicinin
doğrudan almasının engellenmesine, ekmek ve ekmek çeşitlerinin aşağıda belirtilen şekilde
satışa sunulmasına,

a) Her bir ekmeğin hazır ambalajlı olarak,
b) Ambalaj malzeme içerisinde; ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt

esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj
malzemelerinin ağız kısmının, ürüniin rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında
sakınca bulunmamaktadır.

c) Ambalaj malzemesine konulmamış iirilrıler: Bu i,iriinler sadece, bulaşmayı ve
tfüeticinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve
tezgahlarda bulundurabilecek ve tüketici talebi iizerine işletme görevlileri tarafından uygun
bir ambalaj malzemesine konularak tiiketiciye arz edilecektir,

28-Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tiim sağlık kurum ve kuruluşlannda
çalışan personelden, mesai kaybını önlemek, zaman tasamıfu sağlamak ve yapılacak çağnlara
süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal
tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere
görevlendirilenlerin kamuya ait sosyal tesislerden yararlandırılmasına, sosyal tesislerin
yetersiz kaldığı durumlarda ise ilgili taleplerin Kaymakamlığa bildirilmesine,

29-I|çemiz sınırlan içerisinde sergi ve tezgahlarda giyim, o1uncak, süs eşyası, çanta
vb, zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı ti,lın pazarlann faaliyetlerinin
geçici siireliğine durdurulmasına,

b,

^}

23-Amatör bahkçılık faaliyetlerinde toplu olarak bulunulmamasına ve sosyal mesaie
kurallarına riayet edilmesine,

W*k r/



30-ilçemiz merkez ve beldelerindeki mahalle/semt pazar|arı ile ilgili olarak aşağıda

belirtilen tedbirlerin alınmasına:
a) Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel

gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlannın karşılandığı pazar|aıda giyim, oyuncak vb. zaruri
olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesine,

b) Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazar|arda, vatandaşların temel
gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak
altematifl er üretilerek tedbirler planlanmasına,

c) Vatandaşların temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut
pazarlardaki yoğunluk göz önünde fufularak ihtiyaca göre yeni pazarlsatış yerlerin
belirlenmesine,

d) Pazarlaru ilişkin alınacak tedbirler kapsamrnda vatandaşların temel gıda/temizlik
maddelerine erişiminde Belediyeler tarafindan doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere
tedbirler alınmasına,

e) Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazarlsatış
yerlerinde her bir satış yeri (tezgih,/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde
pazarlsaıış yelerinin düzenlenmesine.

t) Mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dAhil edilmesi vb.)
yeni satış yerlerinin belirlenmesine, gerek görüldüğünde zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin
satışının yapıldığı pazar yerlerinirı/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesine,

g) Pazarlsatış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve melwelerin tiiketicilerce temas
edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafindan hijyen koşullanna dikkat edilerek
poşetlenmesi/satışının yapılmasına, pazarlsatış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları
taralından sürekli kontrol edilmesine,

h) Pazarcı esnafinrn kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyanlarak korulucu
önlemlerin alınmasına, bu hususta belediye zabıtası ve esnaf odaları tarafindan denetlemeler
yapılarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

i) Belediyelerce pazarlsatış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon
hususunda gerekli tedbirlerin ahnmasına,

j) Pazarlsatış yerlerinin en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütmesine ve buna yönelik
tebligatlann pazarcı esnafina yapılmasına,

k) Belediyelerce pazarlsatış yerlerinde pazarcı esnafi ve vatandaşlanmız için el

dezenfektanı konusunda destek olunmasrna,

31- Haberleşme hizmetlerinin siirdürülebilirliğini tehlikeye atabilecek mobil
haberleşme sistem ve tesislerine yönelik mühürleme, enerjilerini kesme, yeni kurulumlannın
yapılmasına izin verTneme vb. uygulamalarda bulunulmamasına,

32- Kanun ile belirtilen haller ve kurumlar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarının
kendi yerleşkeleri veya yetki alanlarında kendi insiyatifleri ile kargo dağıtımını durdurmaya

yönelik girişimlerde bulunulmamasına,

33_ Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili aşağıda belirtilen
tedbirlerin alınmasına:

a) Otobüs seferleri Kaymakamlık izni ile yapılacaktır.
b) Tüm vatandaşlanmızrn bulundukları şehirde kalması esas o[up, ancak tedavi

ihtiyaçlan nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınlan vefat eden veya ağrr

hastahğı olanlar ile özellikle son on beş giin içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri
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bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasl Kaymakamlık izni ile
gerçekleştirilebilecektir.

c) İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin Kurulu'na
başwrarak seyahat belgesi dilzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere
kurul tarafindan seyahat güzergAhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat
izin belgesi düzenlenecektir.

d) Seyahat İzin Kurulu Kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında,
emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa
konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak,
bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

e) Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler
tarafindan yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere
bilgi verilecektir.

f) Seyahat etınesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağhk
kontrollerinin yapılması amacryla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktalaıı oluşturulacak,
yolcularrn sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.

g) Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşlarrn listesi, telefonları,
gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe
bildirilecektir.

34-Tarımsal üıetimiıı/arzın sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tanm
sektöründe çahşanlann (mevsimlik işçiler dAhil) pandemiye karşı korunması için aşağıda
belirtilen tedbirlerin alınmasrna;

a) Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal tiretimde çahşan vatandaşlanmızın
bannma, çahşma alanlarının İlçe Tanm Müdiiırlükleri tarafindan kontrol edilmesi, virüsün
bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli
olarak gerekli tedbirlerin ahnmasına,

b) Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımının kontrol edilmesi hem

de trafik kazaları ve mevzuatı yöniinden yakinen takip edilerek gerekli tedbirlerin trafik
zabıtasl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınması sağlanmahdır.

c) Tüm bu hususlarla birlikte çiftçileıin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve
hasat edilen ürünler ile tanmsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tanmsal
üretimin aksatılmadan yürütülmesine:

35- Marketlerin açık bulunabileceği saat, içeriye alınabilecek müşteri sayısı ve
marketin müşterilerine sunduğu hizmet alanını gösterir afişlerin market girişlerinde görülecek

şekilde asılmasına ve afişlerin asılıp asılmadığının kolluk marifetiyle denetlenmesine,

36- Kamu Kurum ve kuruluşlarında göIev yapan personelin (amir, memur, hizmetli,
işçi vb.) temizlenebilmesi daha kotay ve pratik elbiselerle (tişört, kazak, keten pantolon, mont
vb.) mevsim şartlarına uygun olaıak kamu ülakmı zedelemeyecek ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çahşan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerini çok fazla
esnetmemek suretiyle serbest kıyafet ile görevlerini ifa edebilmelerine,

37-içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerince
sadece paket servis, gel al benzeri şekilde müşterilerin otuımasına müsaade etmeden hizmet
verilmesine,

Y s{
38- Vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlannda;

piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerini yapmalarının yasaklanmasına,

u^-(-- al



39- Belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan
sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışan çıkmamaları ve evde kalmaları
için ikazJanons yapılmasına, kolluk görevlileri tarafindan da cadde sokaklarda zorunlu
olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların evlerinde kalmalan konusunda uyarılmasına,

40- İller arasında her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehİr girişlerinde
oluşturulan kontrol noktalannda sağlık kontrolü yapılmasına,

Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin
14 gün siireyle karantinaya alınmasına, karantina altına alınmayan vatandaşların ise 14 gün
süreyle evlerinde gözlem altında kalmalan hususunda uyarılmasına,

Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmalan gereken kişilerin kimlik, adres ve
iletişim bilgilerinin başta sağlık birimleri olmak üzere köyimahalle muhtarlan ile paylaşılarak
konunun kolluk birimleri tarafindan takip edilmesine,

42- Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden

olacak ya da intemet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına
yönelik her tiirlü durumun önlenmesine, kolluk kuwetlerince uygulama noktalannda gerekli
denetimlerin sağlanarak tedbirlerin alrnmasına,

43- Marketlere ve pazaryerlerine çocuklann ahnm.ırnıısrna,

44-Ilçemiz sınrrlan içerisinde se}ryar
yasaklanmasına,

satıcı ve hurdacılann dolaşmalannın

Yukanda bahsi geçen kararlann ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkı basın yoluyla duyurulmasına oy birliği karar verilmiştir
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4l- 65 yaş ve iizeri ile konik rahatsızlıklan nedeniyle sokağa çıkmaları
kısıtlanarı/yasaklanan motorlu taşıt süibi vatandaşlanmızın sokağa çıkma yasağının başladığı
22.03.2020 tarihinden soma muayene zamanl gelen araçları için yasaklamanın
kaldırılmasından 45 giin sonrasına kadar Karayollan Trafik Kanununun 34 üncü maddesi
kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine, trafik zabıtası tarafindan kararlann heıhangi
bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanmasına,


