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18.01.2021 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Doç.Dr.Zülkif DAĞLI başkanlığında 
16/01/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile 
ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. 

GÜNDEM: 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı 
kararının ekindeki “EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler 
Listesi”ne bazı iş kollarında çalışan kişilerin eklenmesinin görüşülmesi. 

KARARLAR: 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 30/11/2020 tarih ve 
20076 sayılı genelgesi doğrultusunda, ilimiz genelinde salgının yayılmasını 
engellemek ve seyrini kontrol altına almak amacıyla il genelinde geçerli olacak şekilde 
01/12/2020 tarih ve 133 sayılı toplantısında uygulanacak kısıtlamalarla ilgili yeni 
kararlar almış ve bu kısıtlamalar kapsamında üretim, tedarik, lojistik ve dağıtım 
sektörlerindeki hizmetlerin aksaklığa uğramamasını sağlamak amacıyla sokağa çıkma 
kısıtlamalarından muaf tutulacak iş kolları ve çalışanlar ise karar ekinde belirtilmiştir. 

Faaliyetinin niteliğinden ötürü uygulanan kısıtlamalardan istisna tutulması 
amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyet gösteren iş kollarından aşağıda belirtilen çalışanların da “EK: Sokağa Çıkma 
Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi”ne eklenmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda; 

 Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene 
randevusu bulunan taşıt sahiplerinin, 

 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 kursiyerlerin, 

 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 personelin,         

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saat dilimlerinde sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf tutulmasına, 



Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete 
neden olunmamasına, 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci 
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 
durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 


