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KARAR NO : 93
KARAR TARİHİ z 23l|ı/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23.|1.2020 tarihinde Sayın Vali Kemal ÇEBER başkan-
lığında toplanmıştır.

Koronavirüs _(Covid-l9) salgınırun topium sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızıriı kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu-
nun öırerileri. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alına-
rak ııygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda;

A. İçişleri Bakanlığının20.1I.2020 tarihli ve 19526 sayılı genelgesi doğrultusundakamu ve
özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde
b akım 1 arında mağduri yet yaş anmamasl amacıyIa;

1. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağh kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve
özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yiz yize eğitim
faaliyetlerinin devamının sağlanmaslna,

2. Y:Ü'z yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreşve gündüz bakım evlerinin, Sağlık
BakanlığıSalgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde
çalışmalarını temin etmek aınacıyla Valiliğinriz ve Kaymakamhklarımız ile bağlı oldukları
taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesiııe,

B. 18 Kasım 2020 tarih ve 92 nolu Hıfzıssıhha Meclis Kararrmız ile belirli işyerlerinin
f-aaliyet gösterebilecekleri zalnan aralığı 10:00 ila 20:00 saatleri belirlenmiş olup;

1. Bakkal ve büfelor (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet
gösteren işyerlerinin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmaya devam
eol llneslne

2. Alkol satışı yapılöh bakkal ya da büfelerin ise yalnızca 10:00 ila 20:00 saatleri arasında
faaliyet göstermelerine,

C. İlimizde bulunan hastanelerdeki kantin, büfe vb. yemej-içme yerlerinde masa ve
sandall,elerin kaldırılmaslna ve sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde
lrizmet sunmalarına,

D. 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odakli Kur'an kurslanmızda yiz yüze eğitimle ilgili;

1. 2020-202| Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esaslan'nda beliıtilen
Covid-l9 Salgını ile Mücadele Kapsamında Alınacak Tedbirler çerçevesinde 4-
6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur'an kurslarında 23.I1.2020 tarihinden itiba-
ren yüz yüze eğitime devam edilmesine, . ,
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2. Yatılı Kur'an kursları ile aynı ortamı paylaşmayan gündüzlü hafizlık eğitimi verilen
Kur'an kurslarında %50 kapasite ile iki hafta yiz yize, geriye kalan %50 kapa-
site ile de uzaktan eğitim şeklinde dönüşümlü olarak eğitime devam edilmesine,

3. Yatılı Kur'an kurslarında gündüzlü olarak hafizlık eğitimine devam eden öğrencilerin pan-
siyonla iılibatı kesilerek müstakil sınıflar oluşturulması durumunday:i.z yüze, aksi takdirde
söz korıusu eğitimlere uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesine,

Kaymakamlar başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alı-
nan tedbirlere uyulması konusunda sosyal duyarlıhğı artırıcı faaliyetlere ağırhk vermelerine,

Uygulamada hei'hangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
oluı-ımaıııasına"
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Alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince
idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci ırıaddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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