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il utrzrssrHHA KURUL KARARI

Qankrn il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanh[rnda, aga[rda isim ve imzalart
bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantl salonunda toplanmrqtlr.

igerisirrde bulundu[urnuz kontrollii sosyal hayat dtineminde Koranaviri.is (Covid-19) salgrnr ile
rniicadelenirr ternel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yanl slra salgrntn seyri ve olasr
riskler gdz ontinde bulundurularak lrayatrn her alanrna yonelik uyulmasr gereken kurallar ve onlemler
belirlenrnektedir.

Bu Kapsarnda:

l- Hafta sonlan uygulanan soka[a grkma krsrtlarnasr kapsamrnda, I Ocak 2021 Cuma giiniintirr resmi

tatif olmasr da goz oni.inde bulundurularak, 3l Arahk 2020 Perqembe giinti saat 21.00'den baglayacak. I

Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar gilnlerinin tamamlnr kapsayacak ve 4 Ocak 2021
Pazartesi giinii saat 05.00'de tamamlanacak sekilde sokaEa crkma krsltlamasl uygulanmasrna,

2- I Aralrk 2020 4 Ocak 2021 tarihleri arasrnda uygulanacak sokaga grkma krsrtlamasr srrasrnda. hafta

sonlarrnda (Curnartesi ve Pazar giinleri) uygulanan soka[a grkrna krsrtlarnalarrna dair 30.11.2020 tarih ve

20016 sayrlr Genelge ve 77 sayrlr il Umurni Hrfzrssrhha Kurulu Kararryla belirlenen usulve esaslarrn. I Ocak

Curna.2 Ocak Curnartesi ve 3 Ocak Pazar giinleri igin de gegerli oltnastna,

3- Yeni bir karar alrnrncaya kadar hafta sonlarr uygularran sokafia krsrtlamasr sliresince bahkgr/bahk tezg6hl
geklindeki igyerlerinin de Curnartesi ve Pazar giinleri I 0.001 7.00 saatleri arasrnda vatandaglanmrza
hizmet sunabilmelerine.

4- Vatarrdaqlannrrzrn drgarrya grkma ilrtiyacrnr/zorunlulu$unu azaltmasr agrsrndan iinernli bir role sahip
olan online satrg firmalarrnrn servis/da[rtrrn yapabilecekleri zaman aralr[rnrn, vatandaglanmrzrn bu
yondeki talepleri do[rultusunda hafta igi ve hafta sonlarrnda l0:00 - 24.00 saatleri olarak belirlenmesine,
lokanta, restoran, pastane, tatlrcr gibi yerlerin de hafta igi ve hafta sonlarrnda l0:00 - 24.00 saatleri arasrnda
paket servis yapabi lmelerine,

5- Soka[a grkma krsrtlamasr uygulanan siire ve gi.inlerde muaf tutulacak yerler ve kigilere dair il Umurni
Hrfzrssrhha Kurulumuzun 30.1 1 .2020 tarihli ve 78 sayrlr kararrna Ek'li listeye

-Zorunlu miidafi/vekil, duruqma, ifade gibi yargrsal g6revlerin icrasryla srnrrlr kalmak kaydryla

avukatlarrn.
- Yaklaqan yrlsonu iqlemlerindeki yo[unlu[un ticari hayatr olumsuz etkilememesi amacryla

noterlerin,
Eklenmesine ve belirtilen gcirevlere dair zaman ve giizergdhla srnrrlr olacak gekilde istisna kapsamrna

alrnmasrna,

Yukarrda belirtilen yargrsal gdrevlerin icrasr kapsamrnda avukatlarrn rizel araglarryla gelrirlerarasr

seyahatlerine de izin verilmesine,



6- il Umumi Hrfzrssrhha Kurulunun 03 .12.2020 tarih ve 79 sayrh karan gere[ince yeni bir karar
almrncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana srnrflarr ile ilgili uygulamanln devamtntn sa[lanmaslna,
tam giin hizmet veren resmi ve 6zel tiim anaokullarrnrn ise 15.12.2020 tarihinden itibaren yizyize
elitime gegebilmelerine,

7- il Umumi Hrfzrssrhha Kurulunun 07. 12.2020 tarih ve 80 sayrh kararrnrn 2. maddesi gere[ince I
Mart 2021 tarihine kadar genel kurul d6hil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluqlara (sivil toplum
kuruluglan, kamu kurumu niteli$indeki meslek kuruluglarr ve tist kuruluglarr, birlikler ve kooperatifler)
sendikalann yapacag genel kurul dihil etkinliklerin de eklenmesine,

8- il Umumi Hrfzrssrhha Kurulunun 04.06.2020 tarih ve 34 sayrh karannrn ekinde bulunan igiqleri
Bakanlr[rnrn 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayrh "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Stsndartlar ve

Tedb irl er " konulu genelgesinin;
"C) Temizlik ve Hijyen" baghkh b<iliimtiniin sonuna;

"18.$artlandtrilmry havalandrma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik hayalandtrma/klima
sistemlerine W filtre tahlmasu baktmlmmtn dilzenli ve stk yapilmasr saflonacakttr.

l9.Hwalandrma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin knpah genel mahallerinde, mahallin
metrekilpilne uygun sayda ve giiqte mobil HEPA filtreler kullarulacak, bahmlarr dikenli olarak yapilacak ve

filtreleri srk srk de{iStirilecehir. ",

Hususlarrnrn eklenmesine,

Yukarrda belirtilen hususlarm uygulanmasrnm, takip ve denetiminin Kaymakamhklar, genel kolluk birimleri,
ilgili il ve ilge m0dtirliikleri ve belediyeler tarafindan koordineli bir qekilde yaprlmasma,

9- Soka[a grkma ktsttlamasr uygulanan siire ve giinlerde, agrk kalmasna izin verilen market, bakkal vb.
igyerlerinde; soka[a grkma ktsttlamast si.iresince alkollii igecek satrqr yaprlmamasl ve belirtilen igyeri
sahiplerine krsttlama siiresince alkollii igecek satamayacaklarrna dair bilgilendirmenin yaprlmasma,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin g6sterilerek uygulamanrn yukanda belirtildi$i gergevede eksiksiz bir
qekilde yerine getirilmesinin safilanmasr, ahnan kararlara uymayan vatandaglara Umumi Hrfzrssrhha
Kanununun 282'nci maddesi gere[ince idari para cezasr verilmesi, aykrnh[rn durumuna gdre Kanunun ilgili
maddeleri gere[ince iglem yaprlmasl ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza Kanununun
195'inci maddesi kapsammda gerekli adli iglemlerin baqlatrlmasrna,
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