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itge Hrfzrssrhha Kurulu, l9l0ll2o2l tarihinde saat ll:30'da Kaymakam Namrk Kemal NAZLI
bagkanhfrnda; Igigleri BakanhErnrn 15.01.2021 tarih ve 630 sayrh "Koronaviriis Tedbirleri" konulu Genelgesinin
uygulanmasrna y<inelik aynntrlan gori.igmek ve bu dofirultuda gerekli kararlarr almak lizere olafian[stii toplandr.

Koronaviri,is (Covid-19) salgrnrnrn toplum sallrgr ve kamu dtzeni agrsrndan olugturdufu riski ycinetme,

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastah[rn yayrhm hrzrnr kontrol altrnda tutma amacryla Sa[lrk
Bakanhlr ve Koronaviriis Bilim Kurulunun <inerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talimatlan do[rultusunda birgok
tedbir karan ahnarak uygulamaya gegirilmigtir.

Igigleri Bakanh[rnrn 30.11.2020 tarih ve 20076 sayrh Genelgesi ile sokafia grkma krsrtlamasrndan faaliyetin
niteliginden ottrii istisna tutulmasr gereken hususlara iligkin olarak Ulagtrrma ve Altyapr Bakanh[rnrn 28.I2.2020
tarihli ve 72371 saytlt yazrst, Milli E$itim Bakanh[rnrn 08.01.2021 tarihli ve 189]3674 sayrh ya^{ ile 3 I . 12.2020
tarihli ve 18664597 sayth yazrlan lgigleri Bakanhfirnca defierlendirilerek 15.01.2021 tarih ve 630 sayrh
"Ko ronaviriis Ted birleri" konu lu Genelge yayrmlanmrgtrr.

Tiimbugeli9melerdikkatealtnarakIlgemizgenelindeuygulanmakiizere,i
tarih ve 20076 savrh Genelsesinin eki olarak il Umumi Hrfzrssrhha Kurulunun 0l.L2.2020 tarih ve 2020/105

ve Kisilere Dair Liste've":

l. Arag muayene istasyonlan ve buralarda gahgan personel ile arag muayene randevusu bulunan tagrt sahipleri,

2. Motorlu taqrt siiriicii kurslan, havacrhk ve denizcilik kurslan, ozel ulaqtrrma hizmetleri mesleki efiitim ve
geligtirme kurslarr ve ig makineleri stiriicii efitim kurslanna devam eden kursiyerlere y<inelik hafta sonlan
dlizenlenmesi zorunlu olan direksiyon e[itim srnavlan ile di[er teorik ve uygulama srnavlannda gorev alan
komisyon gorevlileri, usta o[reticiler ve bu srnavlara girecek kursiyerler,

3. Milli E[itim Bakanh[r EBA LISE TV MTAL ve EBA platformunda yayrnlanmak iizere Bakanh[a bagh
mesleki ve teknik ortaogretim okul/kurumlannda galrgmalan devam eden uzaktan e[itim video gekimi,
kurgu ve montaj faaliyetlerini ytirtitmekte olan ya da soz konusu galrgmalann koordinasyonunu sa[layan
personel,
hususlannrn eklenmesi gerekli goriilmiigtiir.
Ilgemiz genelinde yetkili tiim kiqi ve kurumlarca; yukanda belirtilen esaslar dofrultusunda hareket

edilmesi, uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesi ve mafiduriyete neden olunmamasr, ahnan
kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri gerefiince idari iglem tesis edilmesi ve

konusu sug teqkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza Kanununun I95 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli
iglemlerin baglatrlmasr hususu;

Oy birliliyle kabul edildi.
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