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: Koronavirüs Tedbirleri İstisnası ve Çiçek Satışı Yapan İşyerleri Hk.
KONUSU

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72.
maddelerine göre 04.02.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında olağanüstü
toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın
başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime
kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 03.02.2021 tarihli ve
1969 sayılı Genelgesi doğrultusunda;
1) Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının
öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders
programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 89 nolu Ara Kararı ile getirilen sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulmasına,
2) Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65
yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 89 nolu Ara
Kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma
kısıtlamasından muaf tutulmasına,
3) Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın 03.02.2021 tarihli ve 1968 sayılı Genelgesi doğrultusunda; 14 Şubat
Sevgililer Günü nedeniyle çiçek satın alma taleplerinde yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak
çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.0024.00
saatleri arasında evlere servis, 1314 Şubat CumartesiPazar günlerinde 10.0017.00 saatleri arasında
müşterilere iş yerinde ve 10.0024.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmesine,
Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet
etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para
cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verimesine, aykırılığın
durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapıması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 04.02.2021
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