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Karar Tarihi: 04l02l202l

Karar No:2021103

Kale İlçesi Hıfzıssıhha Meclisi Kale Kaymakam Vekili Abdulkadir ŞAHN başkanlığında

aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerin iştiraki ile Makamda toplanarak aşağıdaki kararlar

alınmıştır. Bu kapsamda;

Koronavirüs (Covid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızrnı
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya
geçirilmektedir.

l)

Koronavirüs ile mücadele kapsamında0|.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın
başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğultusundayin
yüze örgtin eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup, bu çerçevede;

İçişleri Bakanlığının 03.02.2021 tarihli ve "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hk "
konulu ya,zısına istinaden;
a) Milli Eğitim Bakanlığınca örgtin eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının
öğrenci/öğretmen/çalışanlannın durumlarını eğitim kurumlannca verilecek kurum adresi
ile çahşma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, gtizergah ve
ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076
sayılı Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf futulmasına,
kapsamında
b) Yukarıdaki
kurumlannın
öğrenci/öğretmerı/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların İçişleri
Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi ile getirilen şehir içi toplu
ulaşım araçlannı (metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmakısıtlamasındanmuaf
fufulmasına,
2') İçişleri Bakanlığrnın 03.02.2021 tarihli ve "Çiçek Satışı Yapan İşyerleri" konulu
yajzısrna istianeden; 14 Şubat nedeniyle çiçek satışı yapan işletmelere talepte yaşanacak
yoğunluk göz öntinde bulundurulduğunda, çiçek satışı yapan işyerlerinin 12 Şubat Cuma
gtinü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, l3-14 Şubat Cumartesi-Pazar gtinlerinde
10.00-17.00 saatleri arasrnda müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında
evlere servis şeklinde hizmet srınabilmelerine,

madde

kalan eğitim

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza
Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmaslna,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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