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KARAR 
 

 

İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 23.03.2020 tarihinde saat 09:30 da Kaymakam Nurullah 

KAYA Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

1- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve 

vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini 

arttıracağı değerlendirilen; Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino, 

Birahane, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe, 

İnternet Salonu, İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonları (Atari, Playstation vb.), Çay Bahçesi, 

Dernek Lokalleri, Hamam ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 

pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmuş olduğundan, 

- İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, 

sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde hizmet verilmesine, müşterilerin oturmasına 

müsaade edilmemesine, bu nedenle lokanta/restoranlar, pide salonu ile pastane ve benzeri 

işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda 

gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına ve konunun Esnaf Odası Başkanlığına 

bildirilmesine, 

2- Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Belediye 

Başkanlığına ait araçlardan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek 

Grubu tarafından yürütülen hizmetlerde kullanılmak üzere şoförü ile beraber 1’er aracın 

görevlendirilmesinin sağlanmasına, 

3- Tüm bank ve kamelyalarda bulunan oturma alanlarının kaldırılmasına,  

4-Aile Hekimleri tarafından kronik hastalığı olan vatandaşların belirlenmesine, 

5-Tüm kurumlarda (Okul, yurt vb. gibi kapalı olan) görevli personelin Kaymakamlık 

bünyesindeki havuzda toplanması ve çalışma ve görevlendirmelerin İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Hüseyin EROĞLU koordinasyonunda yapılmasına, 

6-Vatandaşla sürekli muhatap olan kurumlarda görevli personelin araç taleplerinin 

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü nezdinde toplanmasına,  

7-65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacı olan eldiven ve maskelerin tedarik 

edilmesinin Şuhut Kaymakamlığınca sağlanmasına,  

8-Bölgemizde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın gerekli bilgilerinin Şuhut Nüfus 

Müdürlüğünden talep edilmesine,  

 

 



 

 

9-Park, bahçe, piknik sahası gibi açık alanlarda vatandaşlarımızın toplu bir şekilde 

bulunup eğlenmelerinin ve mangal yakmalarının yasaklanmasına, 

10-İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa 

çıkma yasağı" getirilince yayınlanan genelge doğrultusunda oluşturulan Şuhut Vefa Sosyal 

Destek Grubu Kaymakam Nurullah KAYA başkanlığında yapılan 22/03/2020 tarihinde 

toplanarak İhtiyaç İhbar Hattı kurulması kararlaştırıldı. İhbar hattında aşağıda ismi yazılı 

personel İlçemiz genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan 

kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere temel 

ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmasına, İkametlerinden ayrılmalarına 

kısıtlama, yasaklama getirilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

görevlendirilmiştir. 

-Mesut ULUSOY (Karadilli Belediye Başkanı) 

-Orhan AK (Karaadilli Jandarma.Üçvş.) 

-Ahmet IMIŞ (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü) 

-Mükerrem GÖKÇE (Şuhut Jandarma Üçvş.) 

-İsmail GÖKMEN(Emniyet Amiri) 

-Aydın GÖÇEN (Şuhut Belediye Zabıta Memuru) 

-Emine GÜRSU(İlçe Sağlık Müdürlüğü Hemşire) 

11-Belediye olan yerlerde belediye başkanlıkları olmayan yerlerde ise muhtarlıklar ve 

cami hoparlör sisteminden uyarı anonslarının sürekli olarak yapılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

         

         

 

 

  


