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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 

b) İçişleri Bakanlığının 15.01.2021 tarih ve E.630 sayılı yazısı, 

 

 

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 15.01.2021 tarihinde, Kurul Başkanı Borçka Kaymakamı Murgul Kaymakam 

Vekili Ali Osman BULAT Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, 

sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerlemiş, ciddi can kayıplarına sebep 

olmuş ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir. 

 

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim 

Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile 

İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27. 

ve 72. maddeleri ile ilgi (a) genelge  kapsamında ilçemizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İlçe Hazırlık ve 

Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bir çok tedbir alınmıştır. 

 

Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 

içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe 

kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik 

uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. 

 

Bu çerçevede; 

1. 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’nin eki “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve 

Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye” aşağıdaki belirtilen hususların eklenmesine; 

a) Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan 

taşıt sahipleri, 

b) Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki 

eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere 

yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve 

uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek 

kursiyerler, 

 

 

 



c) Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere 

Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden 

uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu 

çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel, 
 
 
Alınan bu kararların ilçemiz genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl 

İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi ve/veya Kabahatler Kanunu 

gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği 

sağlanabilmesi için ilçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılmasına, 

 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

Başkan 

Ali Osman BULAT 

Borçka Kaymakamı 

Murgul Kaymakam V. 

 

 

 

 

 

            Üye                                                               Üye                                                       Üye 

    Hasan ÇAVUŞ                                             Yusuf YILDIRIM                                 Mustafa ODABAŞ 

İlçe Belediye Başkanı                            İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık                İlçe Milli Eğitim Müdür V. 

   Müdür V. 

 

 

 

 

 

     Üye   Üye 

             Uzm. Dr. Rahman KURİ   Ayhan ERTÜRK 

       İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi     Serbest Eczacı 
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