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KARAR TARİHİ: 02.03.2021
KARARNO:05 KARAR

llçeıniz Hıfzıssıhha Meclisi 02.03.2021 tarihinde Kaymakam Osman Oğuz EKŞİ
başkanlığında; Belediye Başkaın Ayhan BÜyÜKKA YA, TSM Başkanı Dr. Selahattin
YILDIZ, ilçe Tarım ve Orman Müdür V. Gürkan ÖZKE, İlçe Jandarına Komutanı Mustafa
MİSİR, İlçe Emniyet Amiri Resul DEMİR ve Serbest Eczacı Besim YOLAçAN'ın iştirakiyle

toplandı;İçişleri Bakan1ıl\1İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 02/0312021 tarih ve E-89780865-

153-3514 sayılı yazısı gereği;1: Hafta içi uygnıanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamasinın 21.00-
05
.
00

saatleri
arasında, Cuma günleri ise akşan121.00 ile Cumartesi 05.00 saatleri arasında uygnıaıımas

ına

ve daha önceden kısıtlamaya tabi olan Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının
kaldınlmasına, Cumartesi günü akşan1 21.00 den başlayarak pazar günilnün tamamım
kapsayıp pazartesi günü 05.00 da bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının devamına (söz
konusUkısıtlama saatlerinde daha önce belirli saatlerde açık olmasına izin verilen iş yerlerinin

faaliyetlerine aynı şekilde devamına),2: 65 yaş ve üzcri ile 20 yaş altı vatandaşlanmız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3
saatten 4 saate yükseltilmesine (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 20 yaş alu için 14.00-18.0

0
)

ve 65 yaş üzeri vatımdaşlar ile 20 yaş alu gençler ve çocuklann toplu ulaşını araçlarını

kullanabilmelerine,3: Restoran, lokanla, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraırt\ıaııe, çay bahçesi gibi yeme içme
yerlerinin (salgın yönetimi çalışma rehberinde masa sandalye arasında bırakılınası öngörülen
ınesafeye uymak kaydıyla) açık ve kapalı aJanlar için ayn ayn olacak şekilde %50 kapasite ile
07.00-19.00 saatleri arasında çalışmasına ve 19.00 ile 21.00 saatleri arasında sadece paket
sevisi veya gel-al şeklinde çalışınasına 21.00-24.00 saatleri arasındaysa sadece paket servis
şeklinde çalışmasına ve HES kodu kontrol edilıneksizin müşteri kabul edeıneyecek olan
yeme-içıne yerlerinde onayıanan oturml1 düzeninde belirtilen şeklin dışında ınekanda
kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmamasına,4: Nikah ve nikah ınerasimi şeklindeki düğünlerden katılımın kişi başına minimum 8
metrekare alan ayırnıak ve katılımcı sayısı 50 kişiyi geçmemek ve söz konusu törenlerin i

saat ile sımrlı olmasına,5: Sivil toplnın kunı1uşlan, kamu knmmu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bun1ann üst
kumluşlan ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere; kişi
başına miniınnın 8 metrekare alan ayırnıak ve katılııncı sayısının 300 kişiyi geçınemek üzere

izin verilmesine,6: Halı saha, yüzme haVUZUvb. tesislerin kapalı tutulınasına (mevcut uygnlamanın

devamına),7: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine
dair usul ve esaslann uygulanmasının mevcut hali ile devamının sağlanmasına,

8: Milli Eğitim Bakanlıl\1ncaYÜZ ynze eğitim -- sınav yapılması uygun görülen eğitim
_larının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının dnmmlanm eğitim taıruınlan

nca
veriıecek

(Jj)/



•

12: Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi,
aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davramşlara ilişkin Türk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

11: 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin (meslek liseleri, meslek yüksek
okullan, lisans eğitimi vb.) kamu kurum ve kuruluşlarında yapacaklan staj başvurularının
(yaz stajı, uygulamalı stajlar vb.) pandemi şartları göz önünde bulundurulması ve kurallarına
azami riayet etmeleri şartıyla ilgili kuruluşların alabilecekleri staj öğrenci kapasitesinin %50

sini geçmemesi şartıyla yapmalanna

kurum adresi ile çalışma/ders programım ihtiva eden belge ile belgelendirme şartıyla,
güzergah ve ilgili saatlerle sımrlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf

tutulmalarına,9: Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan esnek mesai çalışma saatlerinin
kaldınlmasına ve normal mesai çalışma saatleri uygulamasına geçilmesine,

10: Okul öncesi eğitim kurumları ile özel eğitim okullarının tam zamanlı yüz yüze,
ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün yüz yüze haftanın 3 günü ise
uzaktan eğitimin devamına, ortaokul 5, 6, 7. Sımfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitime
devam etmelerine, 8. sımflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat yüz yüze
eğitim almalarına, hazırlık 9, 10 ve 1ı. Sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devanı
etmelerine, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze
eğitim almalarına, destekleme ve yetiştirme kurslarımn yüz yüze eğitime devam etmelerine,
liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde
seyreltilmiş sımflarda yüz yüze gerçekleştirilmesine, Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki

eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Serbes

Dr.~LDlZ
TSM Başkanı

GökayTOP
ilçe Emniyet Amir V.
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