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GÜNDEM:

Koronavirüs Tedbirleri

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yardımcısı Sayın Dr.M ehmet TANIŞIR Başkanlığında 
olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararlan almıştır.

Dünyayı tehdit etmeye devam  eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandem i olarak 
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarım ızı korumak ve 
salgının yayılmasını engellem ek için Koronavirüs tedbirleri ile ilgili Hıfzıssıhha Kurul 
Kararlarına ek olarak;

K oro n av irü s  (C ov id -19 ) sa lg ın ın ın  top lum  sağ lığ ı ve kam u düzeni 
açısındano luştu rduğu  riski yönetm e, sosyal izolasyonu tem in, fiziki m esafeyi korum a ve 
hastalığın yayılım  hızını kontrol altında tu tm a am acıyla, içerisinde bulunduğum uz kontrollü  
sosyal hayat dönem inin temel prensipleri olan temizlik, maske ve m esafe kurallarının yanı 
sıra hayatın  her alanına yönelik  uyulm ası gereken kurallar ve ön lem ler; Sağlık Bakanlığı 
ve K o ro n a v irü s  B ilim  K u ru lu n u n  ö n e r i le r i .  S ay ın  C u m h u rb a ş k a n ım ız ın  ta l im a tla r ı  
doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşam ada son dönem de Koronavirüs salgınının yayılımında tüm D ünya’da ve 
özellikle A vrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkem izde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş 
görüldüğü kamuoyunun malum u üzerine; 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başkanlığında toplanan Cum hurbaşkanlığı Kabinesinde alman kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın 
30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda; 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kararı 
ile yeni bir karar alın ıncaya kadar İlim iz genelinde hafta son lan ; C um a günleri saat 
21.00’de başlayacak, C um artesi ve P azar günlerin in  tam am ını kapsayacak  ve Pazartesi 
günleri saat 05.00’de tamam lanacak şekilde sokağa çıkm a kısıtlaması uygulanması kararı 
alınmış ve 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge Eki ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kararı 
ile “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde M uaf Tutulacak Yerler ve Kişilere 
Dair Liste yayınlanmıştır.

Aksaray İl Milli Eğitim M üdtirlüğü’nün 29.01.2021 tarih ve 19873869 sayılı yazısında; 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim K urum lan Genel M üdürlüğü’nün 04.01.2021 tarihli E- 
16915068-410.03-18762107 sayılı ve E-16815068-410.99-19434562 sayılı yazılarında, 5580 
sayılı Özel Öğretim K urum lan Kanunu kapsam ında bulunan özel öğretim kurumlarından özel 
okullar, özel öğretim  kursları, çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve 
geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet 
içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 
yüz yüze eğitim e başlayabilecekleri bildirildiği ve İlimizde faaliyet gösteren özel öğretim 
kurumlarında öğrenim gören 8. ve 12. S ın ıf öğrenciler ile mezun gruplara yönelik 
öğrenci/kursiyerlerin hafta sonu sokağa çıkm a kısıtlam alarından m uaf tutulması için karar 
alınması istenmektedir.



Bu kapsamda. İlimizde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında öğrenim gören 8. 
ve 12. sın ıf öğrencileri ile m ezun gruplara yönelik öğrenci/kursiyerlerin hafta sonu sokağa 
çıkma kısıtlamalarından 08:00-18:00 saatleri arasında m uaf tutulmalarına;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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