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KARAR ranİuİ : 04.02.202l
KARAR NO :202ll07

Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve Dünya sağlık Örgütü tarafından PANDEMı olarak nitelendirilen koronavirüs(Covid-l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek iÇin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İ593 sayııı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
26, Maddesine istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. Ye 72. Maddeleri kapsamında
aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamınd a 01.02,202l tarihinde Sayın
CumhurbaŞkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
alınan kararlar doğrultusunda yiz yüze örgün eğitime kademeli oÜrak başlanması
kararlaŞtırrlmıŞ olup bu çerçevede gönderilen İçişleri Bakanlığının 03.02.2021
tarihli ve 1969 sayılı Genelgesine istinaden;

ı, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim
kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını- 

-egitiıİ 
kurumlarınca

verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile
belgelendirmeleri Şartıyla, güzergah ve ilgili saatİerle sınırlı olacak şekilde i]çlşı.rİ
Bakanlığının 30.11,2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi dogrultusunda alınan
0l,|2.2020 tarih ve 20201145 sayılı il Umumi Hıfzıssıhha Ku.u., ile getirilen
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

b, Yukarıdaki madde kaPsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmeıı/
ÇalıŞanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların içişĞri Bakanlığının
30.1|.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan 0l.|2.2020 tarih
ve 2020ll45 saYılı il Umumi Hıfzıssıhha Kararİ ile getirilen şehir içi toplu ulaşım
araÇlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüı dolmuş ,L.) kullarıma
kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2. İÇiŞleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda
alınan 01J22020 tarih ve 2020l|45 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı ile haftasonları iÇin getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde
ÇalıŞabilecek iŞ Yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından
muaf tutulan kiŞiler ile işyerlerine yer verilmiş; bilahare 30,|2.2020 tarihinde
güncel|enerek İÇiŞleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan sıkça sorulan
sorularln 12. sorusuna verilen cevap ile sokağa 

-çİl.*u 
kısıtlamasının

uYgulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere
servis Şeklinde l0.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceğİ belirtilmiş olup;
iÇiŞleri Bakanlığının03,02.2021 tarihli ve l968 sayılı GenelgJsine istinaden;

l4 Şubat nedeniYle talepte yaşanacak yoğunluk da gözönünde bulundurularak
ÇiÇek satıŞı YaPan iş yerlerİnin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12
Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis,ls-ıı §ubatCumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş
Yerinde Ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet
Sunmaslna,

l13



3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Serbest Eczacı Adnan BIYIKLI'nın işlerinin
yoğunluğu nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Üyeliğinden ayrılma talebini
iÇeren 26.0|.202| tarihinde Valilik Makamına yazmış olduğu dilekçesinin uygun
bulunmasına, yerine Türk Eczacılar Birliği 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odasının
26.01.202| tarih ve 2021116 sayılı ya^sna istinaden F,czacı Duygu ÖrllN
KARABEYOĞLU'nun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Ür..i olarak
görevlendirilmesine,

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

Oybirliği ile karar verilmiştir.

c
Osman nİl-CİN

Vali
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