
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-
l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ olup, mezkur kanunun 27. ve 72.Mad,d,e|eri kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

İÇiŞleri Bakanlığının l5.01 .202l tarihve 630 sayılı Genelgesidoğrultusunda;

l. {YŞ muaYene istasyonlarının .ve buralarda çalışan personeller ile araç muayene
randevusu bulunan taşıt sahiplerinin.

2. Motorlu taŞıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri
mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim (urslarına devam
eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu Ölan direksivon .pitİ-
sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon gör"evlilefinin,
usta öğreticilerin ve bu sınavİaİa girecek kursiyerleİin.

3. Milli Eğitim.Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere
Ş_akanlığ,a bağlı misleki ve. teknik ortaöğretim 'o[uiıı.uir.Hfia;-;;i;;"ı""
devam eden.uzaktan eğitim video çekimi. kuğu ve montaj faaliyetlerini vtıni'tm.l.teolan Ya da söz konusu ğalışmaların koordinasyo"nunu saelayİnİİİon.lİ..,n,

İÇiŞleri Bakanlığının 30.||.2020 tarih ve 20076 Genelgesine istinaden İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 0|.l2.2020 tarih ve 20201145 nolu kararı ekindeki Sokağa çıkma
Kısıtlaması UYgulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere DaiİListe,ye
eklenmesine,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararİara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.
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