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KARAR KONUSU:A.Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri 

                                   B.Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hk. 

 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03.02.2021 tarihinde Yozgat Valisi Sayın Ziya POLAT 

başkanlığında il genelinde Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler  

kapsamında olağanüstü toplanmıştır. 

 

A. Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri 

 

30.12.2020 tarih 2020/99 nolu karar B bendi 1. Madde ile sokağa çıkma kısıtlamasının 

uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 

10.0017.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtilmiştir. 

Bu kapsamda; 

 

1. 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek 

satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat 

Cuma günü 20.0024.00 saatleri arasında evlere servis, 1314 Şubat 

CumartesiPazar günlerinde 10.0017.00 saatleri arasında müşterilere iş 

yerinde ve 10.0024.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet 

sunabilmelerine, 

 

B. Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hk. 

 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan 

kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış 

olup bu çerçevede; 

 

1. Milli Eğit im Bakanlığınca örgün eğit im yapması uygun görülen eğit im 

kurumlar ının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca 

verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile 

belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde  

30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelge ile getirilen sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

2. Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının 

öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş    ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların 

30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelge ile getirilen şehir içi toplu ulaşım 

araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma 



 

kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

 

 

Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan 

vatandaşlara/işyerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve Kabahatler 

Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanması ve konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

EK: 

 

1. İçişleri Bakanlığı’nın 03.02.2021 tarihli Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri konulu Genelgesi 

 

2. İçişleri Bakanlığı’nın 03.02.2021 tarihli Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hk. konulu 

Genelgesi 

 

 

 

 


