
Şarkikaraağaç İlçe Umumi Hıizısıhha Kurulu 07 Mayıs 2020 Perşembe günü
saat:15.00'da Kal.rnakam onur YILMAZER başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

İçişleri Bakanhğının 06.05.2020 tarih ve 7648 sayılı Genelgelerine istinaden, il İdaresi
Kanununun l 1/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri
uyarınca genelgede belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması gerekmektedir.

1) İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayıIı Genelgeleri ile ilçemizde
sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile konik rüatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve
ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri
arasında yürüme mesafesiyle sınırh olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

2) İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgeleri ile ilçemizde
sokağa çıkmaları kısıtlanan l4 yaş ve altı çocuklanmızın 13.05.2020 Çarşamba günü 11.00-
15.00; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, l1.00-15.00 saatleri
arasrnda yürüme mesafesiyle sınırh olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,

Bu kapsamda;
Sınırlama kapsamındaki vatandaşlanmızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı

dışında, ilgili 22.03.2020 tarihli ve 5762 ve 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgeler
kapsamında ilçemizde 65 yaş ve üzeri ile konik hastahğı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000
tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması
uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin
yapllmaslna,

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282
inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak iizere aykırılrğın durumuna
göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasrna, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasrna,

Yukanda ahnan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip editerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu karann tüm Belediye Başkanhklan ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlanna
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 07.05.2020
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