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il rurzrssrHHA KURUL KARART

Qanlurr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanh[rnda, aga[rda isim
imzalarr bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmrqtrr.

igerisinde bulundupumuz kontrollii sosyal hayat doneminde Koranaviriis(Covid-19) salgrnr
mticadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yanl slra salgrnrn seyri
olasr riskler goz dniinde bulundurularak hayatrn her alanrna yonelik uyulmasr gereken kurallar
cinlemler belirlenmektedir.

Bu kapsamda; 01.12.2020 Sah giinii saat2l.00'den itibaren gegerli olacak gekilde,

1- ilimizde kamu kurum ve kuruluglarrnrn giinliik gahqma baglama ve bitiq saatlerinin 02.12.2020 Qarqamba
gi.ini.inden itibaren 10.00 - 16.00 arasr olacak qekilde belirlenmesi ve 12:30-13:00 saatleri arasr ara
verilmesine, il Emniyet Mtidtirli.i[ti, il Jandarma Komutanh[r, il Saghk Miidtirlti$i ile AFAD'rn istisna
tutulmasrna ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine gdre yeniden diizenlenmesine,

2- Yizme havuzu, hamam, sallna, masaj salonu v e lunaparklann faaliyetlerinin durdurulmasr, ganyan, iddia
ve milli piyango bayilerinde igeriye miigteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yattrma igleminin
yaprlabilmesine,

3- 65 yag ve [zeri ile 20 yag altr vatandaglarrmrzrn 18.17.2020 tarih ve l9l6l sayrh genelgemizle belirlenen
saatler igerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arasr) gehir igi toplu ulagrm araglarrnr (otobi.is, minibtis,
dolmuq vb.) kullanmalannrn krsrtlanmasrna,

4- Cenaze namazlannrn vefat edenlerin yakrnlan dAhil en fazla 30 kiqi ile krhnmasrna, nikAhlar ve nikdh
merasimi qeklindeki dii[tinlerin de gelin ve damadrn yakrnlarr ddhil en fazla30 kigi ile diizenlenmesine,

5- Krg mevsimi nedeniyle kapalr alanlarda daha fazla vakit gegirilen bu siiregte vatandaglanmlzln evlerde
misafir kabuliiniin salgrnrn bulaqma/yayrlrm hrzrnr artrrdr[r g<iz dniine ahndr[rnda; evlerde giin, mevlit,
taziye, yrlbaqr kutlamasr gibi topluluklarrn bir araya gelecefii etkinliklere miisaade edilmemesine, Yine bu

siireEte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaglanmrza hatrrlatrlmastna,

6-50 ve daha fazla gahganr olan ig yerlerinde igyeri hekimi gdzetiminde, mevcut ig giivenli[i uzmanr veya
bulunmadrgr durumda gorevlendirilecek bir personel tarafindan salgrn tedbirlerinin uygulamastnrn srkr bir
gekilde denetlenmesine,

7-Yeni bir karar ahnrncaya kadar tilke genelinde hafta sonlan, cuma giinleri saat 21.00'de baglayacak,
cumartesi ve pazar gtinlerinin tamamrnl kapsayacak ve pazartesi giinleri saat 05.00'de tamamlanacak gekilde
soka[a grkma krsrtlamasr uygulanacaktrr. ilk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma giinii saat 21.00'de baqlayrp
07.12.2020 Pazartesi giini.i saat 05.00'de bitecek gekilde ttim vatandaglanmrz igin sokapa grkma ktsttlamasr
getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlannda da uygulama aynr qekilde devam etmesine,
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7.1- Soka[a grkma krsrtlamasr

tanm ve orman faaliyetlerinin
tutulmasrna,

stiresince iiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamast, sa[ltk,
stirekliliflini sa[lamak amacryla ilgili yerler ve kigilerin ktsrtlamadan muaf
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7.2. Krsrtlamanrn oldufiu cumartesi vepazar giinleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiggiler 10.00

17.00 saatleri arasrnda faaliyet gosterebilecek, vatandaqlarrmtz (65 yaq ve iizeri ile 20 yaq altrnda bulunanlar

harig) zorunlu ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr ile srnrrh olmak ve arag kullanmamak gartryla (engelli
vatandaqlanmtz harig) ikametlerine en yakrn market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiggilere gidip
gelebilecektir. Aynr saatler arasrnda market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiggiler v e online sipariq

firmalan evlere/adrese servis qeklinde de satrg yapabilmelerine,

7.3. Cumartesi ve Pazar gi.inleri ekmek iiretiminin yaprldr[r firrn ve/veya unlu mamul ruhsatlt ig yerleri ile bu

iq yerlerinin sadece ekmek satan bayileri agrk olacaktrr (Bu ig yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul sattgt

yaprlabilir.). Vatandaglanmrz (65 ya$ ve iizeri ile 20 yag altrnda bulunanlar harig) ekmek ve unlu mamul
ihtiyaglannln karqrlanmasr ile srnrrll olmak ve arag kullanmamak gartryla (engelli vatandaglartmrz harig)

ikametlerine y0riime mesafesinde olan finna gidip gelebileceklerdir. Frnn ve unlu mamul ruhsath igyerlerine
ait ekmek da[rtrm araglarryla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yaprlabilecek, ekmek da[rtrm
araglanyla sokak aralannda kesinlikle satrg yaptlmamastna,

7 .4. Lnkanta ve restoran tarzr iqyerleri, sokafa grkma krsrtlamastnrn oldu[u Cumartesi ve Pazar gi.inleri 10.00

20.00 saatleri arasrnda sadece paket servis qeklinde hizmet sunmak iizere agtk olabilecektir.

8- Yeni bir karar ahnrncaya kadar tilke genelinde hafta iEerisinde yer alan giinlerde (Pazartesi, Salt,

Qargamba, Pergembe ve Cuma) 27.OO - 05.0Osaatleri arasrnda soka[a grkma ktsttlamasr uygulanacaktrr. ilk
uygulama olarak 01.12.2020 Sah giinii saat 21.00'de baglayrp 02.1,2.2020 Qarqamba gtinti saat 05.00'de

bitecek qekilde tiim vatandaglarrmrz igin soka[a grkma krsrtlamasr getirilecek olup bundan sonraki haftalarda

da Pazartesi, Salr, Qargamba, Perqembe ve Cuma giinleri uygulama yukartda belirtildigi gekilde devam

etmesine,

8.1- Soka[a grkma krsrtlamasr siiresince Uretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamast, sa[ltk,
tanm ve orman faaliyetlerinin stirekliliIini sa[lamak amacryla aga[rda belirtilen yerler ve kiqiler
krsrtlamadan muaf tutulmasrna,

9- Soka[a grkma krsrtlamalannrn uygulanaca[r giinlerde istisna kapsamrnda oldu[unu belgelemek suretiyle;

- TBMM iiyelerive galtganlart,
- Kamu diizeni ve gtivenli[inin safilanmasrnda gorevli olanlar (<izel gi.ivenlik gorevlileri dAhil),

- Zorunlu kamu hizmetlerinin siirdi.iriilmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluglan ile iqletmeler
(Havalimanlarr, limanlar, slnlr kaprlarr, gtimriikler, karayollan, huzurevleri, yaqh bakrm evleri,
rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda gahganlar ile ibadethanelerdeki din gorevlileri,
- Acil Qa[n Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, il/ilge Salgrn Denetim Merkezleri, Gog idaresi,

Kziay, AFAD ve afet kapsamrndaki faaliyetlerde gorevli olanlar ve gdniillti olarak gdrev verilenler,
- Kamu ve ozel safilrk kurum ve kuruluglan, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile

buralarda gahganlar, hekimler ve veteriner hekimler,
- Zorunlu sa[hk randevusu olanlar (Krzrlay'a yaprlacak kan ve plazma ba[rqlan dahil),
- ilag, trbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfektan iiretimi, nakliyesi ve sattgtna iligkin faaliyet ytiriiten ig yerleri

ile buralarda gahganlar,
- Uretim ve imalat tesisleri ile inqaat faaliyetleri ve bu yerlerde galtqanlar,
- Bitkisel ve hayvansal iiri.inlerin iiretimi, sulanmasr, iqlenmesi, ilaglanmasl, hasadt, pazarlanmast ve

nakl iyesinde gal rqanlar,
- Yurt igi ve drgr tagrmacrhk (ihracat/ithalaVtransit gegigler d6hil) ve lojisti[ini yapan firmalar ve bunlartn
gahganlan,
- Urtin velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojisti[inde (kargo dahil), yurt igi ve yurt dtqt tagtmactllk,

depolama ve ilgili faaliyetler kapsamrnda gdrevli olanlar,
- Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda gahganlar,
- Hayvan bannaklarr, hayvan giftlikleri ve hayvan bakrm merkezleri ile bu yerlerin gorevlileri ve gciniilli.i
galrganlarr, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayrh Genelgemizle oluqturulan Hayvan Besleme Grubu i.iyeleri ile
sokak hayvanlannr besleyecek olanlar,
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- ikametinin onii ile srnrrlr olmak kaydryla evcil hayvanlannrn zorunlu ihtiyacrnr kargrlamak tizere dtgart

grkanlar,
- Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluglary gazete basrm matbaalan, bu yerlerde gahqanlar ile gazete

da[rtrcrlarr,
- Akaryakrt istasyonlart, lastik tamircileri ve buralarda galtganlar,

- Sebze/meyve ve su tiriinleri toptanct halleri ile buralarda gahganlar,

- Ekmek iiretiminin yaprldr[r finn velveya unlu mamul ruhsatlr igyerleri, iiretilen ekme[in daprtrmrnda
gdrevli olan araglar ile buralarda galrganlar,

- Cenaze defin iglemlerinde gdrevli olanlar (din gorevlileri, hastane ve belediye gdrevlileri vb.) ile birinci
derece yakrnlarrntn cenazelerine katrlacak olanlar,
-Do}algaz, elektrik, petrol sektdriinde stratejik olarak faaliyet gosteren biiyiik tesis ve iqletmeler (rafineri ve

petrokimya tesisleri ile termik ve do[algaz gevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde galtganlar,

- Elektrik, su, do[algaz, telekomtinikasyon vb. kesintiye u[ramamasr gereken iletim ve altyapr sistemlerinin

siirdtirtilmesi ve arzalannrn giderilmesinde gorevli olanlar ile servis hizmeti vermek iizere gcirevde

olduklarrnr belgelemek gartr ile teknik servis galtganlart,
- Kargo, su, gazete ve mutfak ttipt-i da[rtrm qirketleri ve galtganlart,
- Mahalli idarelerin toplu taqrma, temizlik, katr atrk, su ve kanalizasyon, karla mticadele, ilaglama, itfaiye ve

mezarhk hizmetlerini yiiriitmek ilzere gahgacak personeli,
- $ehir igi toplu ulagrm araglarrnrn (metrobiis, metro, otobtis, dolmug, taksi vb.) si-irticti ve gcirevlileri,
- Yurt, pansiyon, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacafil temel ihtiyaglartn
karqrlanmasrnda gOrevli olanlar,
- ig sa[h[r ve gtivenli[i ile iq yerlerinin gtivenli[ini sa[lamak amacryla ig yerlerinde bulunmast gerekli olan

gahganlar (iq yeri hekimi, gtivenlik gtirevlisi, bekgi vb.),
- Otizm, a[rr mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Gereksinimi" olanlar ile bunlarrn veli/vasi veya

refakatEileri,
- Mahkeme kararr gergevesinde gocuklarr ile gahsi mtinasebet tesis edecekler (mahkeme karartnt ibraz

etmeleri gartr ile),
- Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor miisabakalartndaki sporcu, yonetici ve di[er gdrevliler,
- Qahganlan inqaat alanrnda bulunan gantiyede konaklayarak yaprmr devam eden btiyiik- ingaatlar ile

buralarda gahqanlar (Bu madde kapsamrnda inqaat ve konaklama aynr gantiye alanr iginde ise izin verilir,
baqka bir yerden gahganlann gelmesine ve qantiyede kalanlann bagka bir yere gitmelerine izin verilmez.

Qahqma sadece ingaat alanr ile srnrrhdrr.),
- Bankalar bagta olmak i.izere yurt gaprnda yaygrn hizmet a[r olan kurum, kurulug veigletmelerin bilgi iqlem
merkezleri ile galrganlan (asgari sayrda olmak kaydryla),
- OSyU tarafrndan ilan edilen ve di[er merkezi srnavlara katrlaca[rnr belgeleyenler (bu kigilerin yanlannda

bulunan eq, kardeq, anne veya babadan bir refakatgi) ile srnav gcirevlileri,
- itlilge Umumi Hrfzrssrhha Kurullannca izin verilen, gehirlerarasr karayollarr kenartnda bulunan dinleme

tesislerinde yer alan yeme-igme yerleri ve buralarda galtqanlar,
- Yaklagan yrlsonu iqlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali m[igavir, yeminli mali miigavirler ve bu

meslek mensuplartyla birlikte galtqanlar,

10- Sokafia grkma krsrtlamasrndaki getirilen siirelere uymak iEin istisna getirilenler drgrndaki ttim igyerleri

hafta igi saat 20.00'de kapatrlmasrna,

11- Sokafa grkma krsrtlamasr getirilen slire ve giinlerde (hafta iEi ve hafta sonunda uygulanacak) aga[rda

belirtilen zorunlu hallerde gehirlerarasr seyahatlere izin verilmesine,

72- Zorunlu Haller Sayrlacak Durumlara ilgili olarak;

- Tedavi oldulu hastaneden taburcu olup asrl ikametine d<jnmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan velveya

daha dnceden ahnmrq doktor randevusu/kontrolii olan,
- Kendisi veya eqinin, vefat eden birinci derece yakrnrnrn ya da kardeginin cenazesine katrlmak igin veya

cenaze nakil iglemine refakat edecek olan (en fazla 4 kigi),
- Bulundu[u gehre son 5 gt-in igerisinde gelmig olmakla beraber kalacak yeri olmayrp ikamet ettikleri
yerleqim yerlerine donmek isteyen (5 g[n iginde geldifiini yolculuk bileti, geldi[i arag plakasr, seyahatini

gOsteren bagkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
] OSyVf tarafrndan i-tan edlten ve di[er merkezi srnavlara katrlacaklar ve refakatgileri, 4.-
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- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleqim yerlerine donmek isteyen,

- 6zel veya kamudan giinlti sdzlegmeye davet yaztst olan,
- Ceza infaz kurumlarrndan saltverilen,
Vatandaglanmrz, yukarrda belirtilen durumlann varh[r halinde toplu ulagrm araglarryla veya igigleri
Bakanh[rna ait EBA$VURU ve ALO 199 sistemleri i.izerinden ya da Valilik/Kaymakamhklara do[rudan

bagvuru yoluyla Seyahat izin Kurullanndan izin almak kaydryla Ozel araglartyla seyahat edebilmelerine,

13- Yukanda belirtilen mazeretleri ta$lmayan kigilerin gehirlerarasr seyahatleri ise ancak toplu ulaqrm

araglan (ugak, otobts, tren, gemi vb.) kullanrlmak suretiyle mtimktin olacakttr. igi ile ilgili iliyetini
belgeleyen toplu ulaqrm araglannrn g6revlileri ile gehirlerarasr seyahat edece[ini bilet, rezervasyon kodu vb.
ile ibraz eden kiqiler soka[a grkma klsltlamastndan muaf olmaslna,

14- Soka[a grkma klsrtlamasr getirilen stire ve giinlerde 65 yaq ve iizeri vatandaglanmrzrn ihtiyag duydu[u
temel ihtiyaglan (ekmek, temel grda vb.) planlama yaprlarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracrhpryla
kargrlanmasrna

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gdsterilerek uygulamanrn yukanda belirtildifii gergevede eksiksiz

bir gekilde yerine getirilmesinin sa[lanmasr, alrnan kararlara uymayan vatandaglara Umumi Hrfztssrhha
Kanununun 282'nci maddesi gere[ince idari para cezas;r verilmesi, aykrrrlr[rn durumuna gore Kanunun
ilgili maddeleri gerefiince iglem yaprlmasr ve konusu sug te$kil eden davranrglara iliqkin Ttirk Ceza

Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baglatrlmasrna,

Miidiir V

l'nil,

Tanm
Cengiz ERiCEKLi
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