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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 28/O3/2O20 Cumartesi günü saat 10:00'da Abana Kaymakam| Tarık

8uğra sEYHAN Bğşkan|lğlnda aşağıda adı,soyadı. Unvanl ve imzalarl bulunan üyelerin katılıml ile

toplanılarak aşağıdaki kararlar alındı.

GÜNDEM :

1- ilçemizde Koronavirüs (covid-19} ile il8ili alınacak tedbirler

KARARIAR :

llçe Merkezinde hafta sonunda vatandaşlarımızın, mesire ve piknik alanlarında; piknik
yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetle, nedeni ile çok yakın mesafede bir arada

bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en

temel önlem oıan Vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı

açısından rask oıuşturabileceği değerlendirildiğinden;

a- Umumi Hıf.ıssıhha Kanunu'nun 23'üncü ve 72'nci maddeleri gereğince; 28-29.03.2020

tarihleri başta olmak üzere virüsle mücade|e sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında,
İlçemizde vatandaşlarımı2ın mesire ve ören yerlerinde, piknik a|anlarında; piknik yapmak,

ballk tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerin yapılnıamasına, mevcut duruma göre gerek
görülmesi halinde yasağın hafta içi de uygulanmasına, a|ınan kararlara uyn]ayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsanıında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
b- İlçe Merkezinde belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı
araçlardan sürekli olarak "Vatandaşlarımızın gerek|i olmadığı sürece dışarı çlkmamaları ve
evde kalmaları" için ikaz/anons yapılmasına, kol|uk 8örevlileri taraflndan cadde Ve sokaklarda
zorunlu olmadlkça §osyaı hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda
uyarılmasına
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan
motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden
son.a ıuayene zamanı gelen araçla.l için yasaklamanln kaldırılmasından 45 gün sonrasına
kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü nıaddesi kapsamında araç muayenelerin
ertelenmesi nedeniyıe ve anılan meVzuat hükünılerine 8öre herhan8i bir cezai işlem
uygulanmaması Ve trafik ıabıtası tarğfından kararların herhangi bir mağdurjyete sebebiyet
vermeyecek şekilde uygulannıası için gerekli tedbirlerin alınması,
Sağhk Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin
arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için

şehir|erarası yolcu taşlmacılığl yapllan otobüs seferleri i|e il8ili oıarak aşağıdaki ek tedbir|erin
alınmasıı,ıa;

a- Sayın Cumhurbaşkanüm ızın talimatı ile iller ara5ı otobüs seferlerinin 28.03.2O2O tarihl
17.00'den itibaren Abana İlçe Seyahat Kurulu izni ile yapılabileceğine,

b- Tedavi ihtiyaçları nedğniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci dercce yakınları vefat
eden veya ağlr hartallğl olanIar ile özellikle son on beş 8ün içerisinde gelnıiş olduğu yerde
kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Abana İlçe Seya
Kurulu izni 8erçekleştirilebileceğine,
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c- ilçe Emniyet Amirliği/ilçe Jandarma Komutanlığınca, ilçemize gelecekleri bildirilen
yolcuların ilçe girişlerinde kontrollerinan gerçekleştarilmes|ne, İlçemize gelen
Vatandaşlarımlzln 14 gün süreyle evlerinde ka|maları hususunun tebliğ edilmesine ve
tebliğ edilen hususlara uyulup uyulmadığlnın sürekli kontrol edilmesİne,

d- Bu süreçte yolcu inme Ve binrne noktalarlıda görev yapacak tüm personelin ilçe Devlet
Hastanesince rutin arallklarla sağllk kontrolünden geçirilmesinin sağlanmasına,

İş bu kararların ilgilı kuı.:o, ve k-:rtıit,şlar.ı gı;ııc.Jerilmesine, karar gereğince görevi bulunan

kurum ve kuruluşlar tarafınJaıı uygı.ılanıanın takıp eciin-ıesine, alınan kararlara uymayan

vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıiüha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumtına göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem

yapılmasına, konusu suç teşkil eden daı,ranışlaı,a ilişır;n 
'-r* 

Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesa

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy bir|iği ile karar verildi.
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