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DENizLi iı, uıııuııd HIFZIssIHIIA MEcLİs KARARI
Denizli İl Umumi Hıfzıssüha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine

göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında COVD-I9 tedbirleri hususunda olağanüstii toplanmıştn.

Koronaviriis (Covid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşfurduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını konffol altında
futma amacıyla Sağhk Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayıı
Cumhurbaşkanımrzın talimatları doğrulfusunda birçok tedbir kararı ahnarak uygulamaya geçirilmektedir.
Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirilmeler
neticesinde "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tufulacak Yerler ve Kişilere
Dair Liste'ye" ekleme yapılmıştır. Bu kapsamda;

1) İç§bri Bakanlığının 15.01.2021 tarihli §okağa Çıkma Kısıtlamalannda İstisna Kapsımına
Alınacak Kişilerle frgilİ Genetgesine istinaden;

. Araç muayene istasyonlan ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt
saiıiplerinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

o Motorlu taşıt siirücü kursları, havacılık ve denizcilik kurslan, özel ulaştırma hizınetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri stiriicü eğitim kurslanna devam eden kursiyerlere
yönelik hafta sonlan düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve
uygulama sınavlaruıda görev alan komisyon görevlileri, usta öSeticiler ve bu sınavlara girecek

kursiyerlerin sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınmasına,
ı Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak iizere Bakanlığa

bağlı mesleki ve teknik ortaöğetim okuUkurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim
video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini ytlriltnekte olan ya da söz konusu çalışmaların
koordinasyonunu sağlayan personelin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf fufulmasına"

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis

edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlahlmasın4
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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