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ilgr ntrztsstHHA KURUL KARARLARI

ilge Hrfzrssrhha Kurulu L8/11,/ZO2O

Bufra SEYHAN Ba5kanh[rnda agagrda adr,
toplanrlarak agairdaki kararlar ahndr.

Qargamba Sfnii saat 10:00'da Abana Kaymakaml Tarrk

soyadr, unvahr ve imzalarr bulunan i.iyelerin katrlrmr ile
I

eUruoru :

ilgemizde Koronaviriis (coviD -19) ile ilgili ek tedbirterigoriigmek.

KARARTAR :

KoronavirUs (Covid19) salgtntntn toplum saflrfr ve kamu di.izeni agrsrndan olu5turdufu riski
yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalrfrn yayrlrm hrzrnr kontrol altrnda
tutma amactyla Sa[ltk Bakanlrgt ve Koronavirtis Bilim Kurulunun onerileri, Sayrn Cumhurba5kanrmlztn
talimatlarl dofirultusunda birgok tedbir kararr alrnarak uygulamaya gegirilmigtir.

2020 yrlr igerisinde ttim D[inya'yr etkisi alttna alan Koronavirijs salgrnrnrn
yayrlrmrnda/bulaSrnda son donemlerde tUm i.ilkelerde artt$ yaSandrflr g6rUlmektedir. 6zellikle nvrupa
kttasrnda bulunan illkelerde salgtntn seyrinde 9ok ciddi yi.ikselig oldu[u ve salgrnla mUcadele
kapsamrnda birgok yeni tedbir kararlarr aLnarak uygulamaya gegildifi izlenmektedir.

Ulkemizde de igerisinde bulundufumuz kontrollli sosyal hayat doneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yant stra salgrnrn seyri ve olasr
riskler 96z 6ni.inde bulundurularak hayattn her alanrna y6nelik uyulmasr gereken kurallar ve
onlemler belirlenmektedir.

Bu gergevede 17J'12020 tarihinde Sayrn Cumhurba5kanrmrzrn bagkanhfrnda toplanan
Cumhurbagkanhir Kabinesinde ahnan kararlar do[rultusunda 20.11.2020 Cuma g0nii saat 20:00 den
itibaren gegerli olacak gekilde;

1. Altgverig merkezi, market, berber, kuafiir ve grizellik merkezleri sadece saat
10:00 ila 20:00 arasrnda vatandaglarrmrza hizmet sunabilmelerine,

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-igme yerleri 10:00 ila 20:OO
saatleri arastnda sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek gekilde agrk olabilmesine,
Restoran, lokanta veya online yemek siparig firmalarrnca saat 20:00 den sonra sadece
telefonla ya da online siparig uzerine paket servis hizmeti verilebilmesine,

3. Kahvehane, ktraathane, ktr bahgesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonlan,
bilardo salonlart, lokaller ve gay bahgeleri ile hah sahalarrn yeni bir karar ahnrncaya kadar
faaliyetlerinin durdurulmaslna, daha once faaliyetleri durdurulan nargile salontarr ile ilgili
uygulamanrn aynen devamrna,

4. ilgemizde; 55 yag ve 0zeri vatandaglarrmrz gUn igerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yag
altt vatanda5lartmtz (01.01.2001 tarihi ve sonrasrnda doflanlar) ise gi.in igerisinde 13:00 ila 1G:00
saatleri arastnda sokafa grkabilmelerine (igyerleri ile illiyetlerini gosteren gallgma/SGK kaydr vb.
belgeyi ibraz eden gahganlar harig), bu saatler drgrnda ise belirtilen ya$ gruplarrndaki
vatandaglarrmrzrn soka[a grkmalarrnrn krsrtlanmasrna,

5. Yeni bir karar altntncaya kadar hafta sonlarr 10:00-20:00 saatleri dr5rnda sokafa gtkma
krsrtlamasr uygula nmasrna,

Uretim, imalat ve tedarik zincirleri bu krsrtlamadan muaftlr.
Bu doirultuda ilk uygulama olarak 21 Kasrm Cumartesi g0n0 saat 2O:OO den 22 Kasrm Pazar

giinii saat 10:00 a kadar ve 22 Kasrm Pazar giinii saat 20:00 den 23 Kastm Pazartesi 05:00 saatine
kadar sokafia grkma krsrtlamasrnln uygulanmasrna,

Bundan sonraki hafta sonlarrnda da uygulama yeni bir karar allnrncaya kadar yukarrda
belirtildiii gekilde devam etmesine,



Sokafla grkma krsrtlamasrntn gUnlUk hayata etkisinien az dUzeyde tutmak amaqyla;
s.l ACrK OLACAK igVeRi, iSUrrUr vE KURUMLAR
a) ila9, trbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfektan i.lretimi, nakliyesi ve sat15rna ili5kin faaliyetleri yUri.iten
i5 yerleri,
b) Kamu ve cizel safllrk kurum ve kuruluglan, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin si.irdi.irrilmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluglarr ile igletmeler
(Havalimanlart, limanlar, stntr kapllarr, gtimrtikler, karayollarr, huzurevleri, yagl bakrm evleri,
rehabilitasyon merkezleri, Acil Qa!rr Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili gah5ma yi.iri.iten
kurum/kuruluglar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, G6g idaresi, pTT vb.),
g) Do[algaz, elektrik, petrol sekt6rUnde stratejik olarak faaliyet yiirtiten bUyiik tesis ve igletmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve dofialgaz gevrim santralleri gibi),
d) Yurt igi ve drgr ta$rmacrhk (ihracat/ithalat/transit geEigler d6hil) ve lojistigini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklam,a yerleri,
f) Sa!lrk hizmetlerinin kapasitesini arttrrmaya
igletme/firma la r,

yonelik acil ingaat, donanrm vb. faaliyetleri yUrtiten

g) Hayvan barrnaklarr, hayvan giftlikleri ve hayvan bakrm merkezleri,
[) Uretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluglarr, gazete basrm matbaalarr ve gazete dafirtrcrlarr,
r) Abana Kaymakamhf,rnca yerlegim merkezleri igin her 5O.0OO ntifusa bir adet ve il srnrrlarr iginden
gegen Sehirlerarasr karayolu ve varsa otoyol 0zerinde her 50 km igin bir adet olmak [izere
belirlenecek saytda akaryaklt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamrnda agrk olacak
akaryakrt istasyonlart ile lastik tamircileri kura yrintemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancr halleri,
s.2 isrisNA KAPSAMtNDA oLAN KiSiLER
a) Yukarlda belirtilen "Agtk Olacak igyeri, igletme ve Kurumlarda" yonetici, gcirevli veya galrganlar,
b) Kamu dUzeni ve gi.ivenlifiinin saflanmasrnda gorevli olanlar (Ozel gUvenlik gorevlileri d6hil),
c) Acil Qaflrr Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Krzrlay, AFAD'da ve afet kapsamrnda faaliyet
y[irOtenler, gorev a lanla r,

E) OSyVt taraftndan ilan edilen ve difier merkezi srnavlara katrlacafrnr belgeleyenler (bu kigilerin
yanlartnda bulunan eg, kardeg, anne veya babadan bir refakatgi) ile srnav gcirevlileri,
d) Cenaze defin iglemlerinde grirevli olanlar (din g<irevlileri, hastane ve belediye 96revlileri vb.) ile
birinci derece yakrnlarrnrn cenazelerine katrlacak olanlar,
e) Elektrik, su, dofialgaz, telekom[inikasyon vb. kesintiye u[ramamasr gereken iletim ve altyapr
sistemlerinin stlrdilr[ilmesi ve arrzalarrnrn giderilmesinde gorevli olanlar,
f) UrUn ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistifiinde (kargo dahil), yurt igi ve yurt drgr
tagrmacrhk, depolama ve ilgili faaliyetler kapsa m rnda gorevli olanla r,
g) YaSlr baktmevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, gocuk evleri vb. sosyal koruma/bakrm
merkezleri ga lrganla rr,

[) Uretim ve imalat tesislerinde galrganlar,

h) Kiigiikba5 buyiikbag hayvanlarr otlatanlar, arrcrhk faaliyetini yi.irutenler,
r) Servis hizmeti vermek tizere dtgarrda olduklarrnr belgelemek gartr ile teknik servis gahganlarr,
i) igyerlerinin kapah oldu$u saatlerde/gi.inlerde si.irekliolarak igyerlerini bekleyenler,
j) Belediyelerin toplu taStma, temizlik, katr atrk, su ve kanalizasyon, ilaglama, itfaiye ve mezarhk
hizmetlerini yUrUtmek [izere hafta sonu gahgacak personel,
k) Zorunlu saihk randevusu olanlar (Krzrlay'a yaprlacak kan ve plazma baflrglarr dahil),
l) Yurt, pansiyon, $antiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn gereksinim duyacafir temel ihtiyaglarrn
kargrlanmasrnda gorevli olanlar,
m) i5 safhfir ve gi.ivenlifii nedeniyle ig yerlerinden ayrrlmalarr riskli olan gahganlar (i5 yeri hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler,
o) Otizm, alrr mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Gereksinimi" olanlar ile bunlarrn
veli/vasi veya refakatgileri,
d) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayrh Genelgemiz kapsamrnda olugturulan Hayvan Besleme Grubu
Uyeleri ile sokak hayvanlarrnr besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal i.iri.inlerin iiretimi, sulamasr, i5lenmesi, ilaglamasr, hasatr, pazarlanmasr ve
nakliyesinde gahga nla r,



r) ikametinin ontr ile srnrrh olmak kaydryla evcil hayvanlarrntn zorunlu ihtiyacrnr kargrlamak tizere

drgarr gtkanlar,

s) Soka[a grkma krsrtlamasl uygulanan saatler igerisinde

olanlar,

evlere paket servis hizmetinde gorevli

g) Mahkeme kararr gergevesinde gocuklart ile gahsi mtinasebet tesis edecekler

ibraz etmeleri gartr ile),

(mahkeme karartnt

t) Seyircisiz oynanabilecek spor mtisabakalarrndaki sporcu, y6netici ve diger 96revliler,

u) gehirlerarast toplu ulagrm araglarrnda (ugak, otobtis, tren, gemi vb.) gorevli olanlar ile bu toplu

ula5rm araglarryla seyahat edecefiini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

i..i) gehir igitoplu ulagrm araglarrnrn (metrobtis, metro, otobUs, dolmu5, taksivb.) slrr[ici.] ve gorevlileri'

e. ifce xrizrssitrha Kurulumuzun 12.1.1,.2020 tarih ve 140 sayrlr kararrnda belirtilen "votondoglortmtiln

yofiun olorok bulundugu/bulunobitecefii codde sokoklor, ihtiyog duyulon meydonlor ve toplu taStmo

diroklart gibi atanlordo/bolgeterde sigoro igme yosafit" getirilmesi uygulamasrntn gerekli goriilmesi

halinde ilge Hrfzrssrhha Kurulumuzca geni5letilebilmesine,

7, 03.Og.ZOZ0 tarih ve 124 sayrh ilge Hrfzrssrhha Kurul Karartmrzla di.ipi.inler ve nikah merasimleri ile

ilgili getirilen esaslar gergevesinde;

- Nitrfr torenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallartna uyulmast, asgari di.izeyde katrltm

ve her nikah toreniaraslna en az20 dakika si.ire 5artryla gergekleStirilmesine,

-Dtifi.inlerin oturma drizeni, maske, mesafe ve temizlik kurallarr ile nikah merasimi 5eklinde en fazla

bir saat sUre igerisinde gerqeklegtirilmesine,

-Ayrrca 01.0g.2020 tarih ve 113 sayrlr ilge Hrfzrssrhha Kurul Karartmtz gergevesinde toplu taziye

yapr lmamasrna iligkin hUki.lmlerin eksiksiz uygula n mastna,

8. Hafta sonlarr soka$a grkma krsrtlamastnrn uygulandrfr sUreler igerisinde vatandaglartmtztn ozel

araglarryla gehir igi ya da 5ehirlerarast seyahate grkmamalartna,

Ancak;

- Tedavi oldufu hastaneden taburcu olup asrl ikametine donmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan

ve/veya daha onceden altnmtg doktor randevusu/kontrolii olan,

- Kendisi veya e5inin, vefat eden birinci derece yakrnrnrn ya da karde5inin cenazesine katrlmak igin

veya cenaze nakil iSlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kiSi),

- Bulunduflu 5ehre son 5 giin igerisinde gelmig olmakla beraber kalacak yeri olmayrp ikamet ettikleri

yerlegim yerlerine donmek isteyen (5 gtln iginde geldi$ini yolculuk bileti, geldifii arag plakast,

seyahatinigdsteren baSkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

-Askerlik hizmetini tama mlayarak yerle5im yerlerine donmek isteyen,

-0zel veya kamudan gtinli.i sozle5meye davet yazlst olan,

- Ceza infaz kurumlartndan saltverilen,

Vatandaglalmrz, yukarrda belirtilen durumlartn varh!r halinde igigleri Bakanhflrna ait

EBASVURU ve ALO 199 sistemleri i..izerinden ya da Kaymakamltftmrza do[rudan ba5vuru yoluyla

Seyahat izin Kurullarrndan izin almak kaydryla 6zel araglarryla seyahat edebilmelerine,

ig bu kararrn ilgili kurum ve kurulu5lara gonderilmesine, karar gerefince giirevi bulunan'

kurum ve kuruluglar tarafrndan uygutamanrn takip edilmesine, altnan kararlara

uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gerefiince idari para cezasl verilmesi

bagta olmak tizere aykrrrlrfirn durumuna gore Kanunun ilgili maddeleri gerefiince iSlem yaptlmastna,

konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Ttirk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamrnda

gerekli adli iglemlerin baglatrlacafit hususuna oy birlifii ile karar verildi.


