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iT HTrzTSSIHHA KURUL KARARI
Qankrn il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanhfirnda, aga[rda isim ve
imzalart bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmrq-tlr.
igerisinde bulundufiumuz kontrolli.i sosyal hayat d6neminde Koranavirijs (Covid-19)
salgrnr ile
miicadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yanr srra
salgrnrn sJyri VC
olasr riskler gdz 6nUnde bulundurularak hayatrn her alanrna ydnelik uyulmasr gereken
kuralLr VE
cin lemler bel i rlenmekted ir.
Bu kapsarnda;

igigleri Bakanlr[r'nrn 30.11.2020 tarih 20076 sayrh Genelgesi gerefiince; it Hrfzrssrhha
Kurulu'nun 30.11-2020 tarih ve 78 sayrh karan ile ilimiz genelindelaftalgi ve hafta
sonla. belirli
saatlerde sokafia grkma krsttlamast uygulamasr dtizenlenmigtir. Sokaga grkma
krsrtlamasrndan
faaliyetin nitelifiinden cittirii istisna tutulmasr gereken hususlara iligkin olirat, igiqleri
B.["d,E;;;;,
15'01.2021 tarih 630 sayrh Genelgesi dogrultusunda; 2o2o-is sayrlr ii
Hrfzrssrhha Kurulu
Karannda yer alan " Sokafa Qrkma Krsrtlamasrndan Muaf Yerler ve Kigiler"
listesine;
1- Arag muayene istasyonlart ve buralarda gahqan personel ile arag muayene
randevusu
bulunan taglt sahiplerinin eklenmesine;
2-Motorlu tagrt stiri.icti kurslan, havacrhk ve denizcilik kurslan 6zel ulagtrrma
hizmetleri
,
mesleki efiitim ve geligtirme kurslart ve ig makineleri stirticti efiitim kurslanna
devam eden
kursiyerlere yonelik hafta sonlart dtizenlenmesi zorunlu olan direksi-yon
efiitim srnavlan ile di[er
teorik ve uygulama stnavlarlnda grirev alan komisyon gdrevlileri, usta ofiieticiler
ve bu srnavlara
girecek kursiyerlerin eklenmesine;

3-Milli Egitim Bakanlr[r EBA LisE TV MTAL ve EBA plarformunda yayrntanmak iizere
Bakanhga bafih mesleki ve teknik ortadgretim okul/kurumlarrnda galqmalal
devam eden uzaktan
egitim video qekimi,.kurgu ve montaj faaliyetlerini ytirtitmekte olan ya
da sciz konusu galEmalaln
koordinasyonunu safilayan personelin eklenmesine;

4- Ayrtca iqigleri Bakanhfr'nrn 18. I I .2020 tarih ve l g l 6l sayrlr ge.elgesi gere[ince:
kontrollii sosyal hayat doneminin temel prensipleri olan temizlik, maske uL mesafe
k-uralla-rrnri yanr
stra seyri ve olast riskler gdz dniinde bulundurularak hayatrn her
alanrna y6nelik uyulmasr g.r.k.n
yeni kurallar ve 6nlemler belirlenmig ve bu kapsamda sektcirtin taleti dolrultusunda
sinema
salonlanntn faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine daar durdurulmasr
kararlagiurlmrqtr.
17'11'2020 tarih ve 75 saytlr il Umumi Hrfzrssrhha Kurulunun
karan ile 3l .12.2020
tarihine kadar faaliyetleri durdurulan sinema salonlannrn; salgrnla mticadelede
alnan tedbirlerin
devamtntn saflanmasl ve desteklenmesi amactyla faaliyetlerine
I Mart 2021 tarihine kadar ara
verilmesine.

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gcisterilerek uygulamantn yukarrda belirtildi[i gergevede
eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin sa[lanmastna, altnan kararlara uymayanlara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri geregince idari iglem tesis edilmesi ve konusu sug teqkil eden
davranrqlara iligkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamtnda gerekli adli iqlemlerin
baqlatrlmasrna,
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