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Karar No :20201102
Karar Tarihi : 0Ul2/2020

il

Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igigleri Bakanhlr itter id [resi Genel MiidiirltiEii'ntin
30.rL.2020 tarihli ve 20011 sayrh "yeni Krsrtlama ve reauirter', k nulu Genelgesi kapsamrnda
ahnacak tedbirleri kararlagtrmak amacrl,la, 1593 sayrh UmumLi
fzrssrhtrra Kanunu'nun 26.
maddesine istinaden 0 1 .12.2020 tarihinde gergeklegtirilen olalaniisti.i cirtigmede
agagrdaki kararlan
almrqtr.

Ti.im di.inyayr tehdit etmeye devam eden
nitelendirilen Koronaviri.is (Covid-l 9) salgmm
engellemek amacryla yukanda zikredilen igigl
ve Qahgma Rehberi uyannca gereken tedbirlerin

KARAR:
i

gigleri B akanhlurrn yukanda zikreclilen Genelgesiyle;

Koronaviriis (Covid-19) salgrnrnrn toplurn salhfr \ kamu diizeni agrsrndan
olugturdulu riski yonetme, sosyal izolasyonu temin, fizilci mesafeyi
ma ve hastah$rn yayrhm
h','nt kontrol alturda tutma amacryla, igerisinde bulund
kontrollti sosyal hayat
doneminin temel prensipleri olan temizlili, maske ve rnesafe kural
m yanr sra hayatn her
alanma yonelik uyulmasr gereken kurallar ve <inlemlerin; Salhk akanhlr ve Koronaviriis
Bilim Kurulunun 6nerileri, Sayrn cumhurbaqrranrmrzrn alimatlarr doimltusunda
belirlenerek uygulamaya gegirildili,
Gelinen agamada son donemde I(oronaviriis salgrnmm l/ay unoa tiim Dtinga'da ve
tizellikle Avrupa'da hrzh bir artrg yagandrl[r ve ulkemizcle de vatra' e hasta sayrlannda. yiikselig
gdrtildtgiiniin kamuoyunun malumu oldufu,
Bu gergevede 30.11.2020 tarihinde Say'r cumJrurrbagkanm
bagkanhfrnda toplanan
cumhurbagkanh[r Kabinesinde alman kararrar doErultusunda: v'ali
Kay$rakamlarca, Umumi
Hrfzrssrhha Kanunu'nun 2i. ve 72. maddeleri uyann(ra serekli
rlann ivedilikle almtrnasr
istenmigtir.

Sciz konusu Genelge

ile bildirilen hususlar rgrlrnda yaprlan g<irii

Yeni bir karar almrncaya kadar 01.12.2020

itibare,n geperli

olacak gekilde (1. madde harig);

1. Cumhurbagkanh[r idari igler Bagkanhlrnrn 30.11.2020 ta
ve +6676 sayrh y&zrsr
do!rultusunda; ilimizde kamu kurum ve kuiuluglarrnrn giinliik gah;m4 baglama ve bitig
saatlerinin 02.12.2020 carsamba eiiniinden itibaren l0$0arTasr olacak gekilde
belirlenmesine ve personel servis saatlerinin bu mesai s"atle"ix gdre kamu hrrum ve
kuruluglannca yeniden diizenlenmesine

T
\
\

2. Yrtzme havuzu, hamam, sauna, masaj sal,onu ve
durdurulmaslna, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde i
sad ec e kup on/ganyan yat rma iqleminin yaprlabilmesine,
3. 65 ya$ ve iizeri ile 20 yag altr vatandaglanmrzrn il Hrfl
tarihli ve 2020196 no.lu karan ile belirlenen saafler ieerjisinde (10.0
arasr) gehir iqi toplu ulagrm
(-"t.", -",irobiis, oto
kullanmalartntn krsrtlanmasrna, "*gl"."r
4. $ehir igi toplu ulaqrm araglannda yaganan yofunlufun
sayrsmm arttmlmasma ve konu ile ilgili olarak il Hrfzrrssftha K,u

aparklflrrn faaliyletlerinin
mtigteri kabul etmeksizin
Kurultrmuzun 19.11.2A20
13.00. 13.00-16.00 saatleri
minlibiis, dolnrug vb.)

ve

2020181 sayilr karan ile 1I.09.2020 tarihli ve 2020183 rro.lu karan kapsamrncla
gerekli
denetimlerin kaymakamhklar, kolluk binnnleri ve belediyeler taraf4dan yaprlnasrna,
5. Cenaze namazlarrnrn vefat edenlerin yakurlan dahil en
tazu 3d msi ile kilrnmasrna,
ve nikah mer,asimi seklindeki erin de g.tln
dahil en fazta
+]+:t^
2n kisi
l.:-:
r,::-^-r^-_^ ^ -:
".@*rnlan
30
ile diizenlenmesine,
6. Krg mevsimi nedeniyle kapalr alanlard,a daha fazla vfukit geqirilen bu siiregte
vatandaglanmrzrn evlerde misafir kabultiniin salqrrm bulaqma/ya'yrhtf hrzm artrdrlr
g,riz ontne
ahndrlrrda;
- Evlerde gtin, mevlid, taziye, yilbagr kutlamasr gibi toplufiuklann bk araya gelecefi
etkinliklere miisaade edilmemesine.
- Yine yukandaki sebeplerle bu siiregte evlere misafir
sunun
Kaymakamhklar, kolluk birirnleri ve beled iyeler tarafind an vatand aLg
7. Her AVM ve semt pazarr ig
nr anda kabul edil
n ilge
umumi Hrfzrssrhha Kurullannm karan ile r
yn belirlenmesine,
onceki il lF{rfdrssrhha Kurulu Kararlan ve
. Aynca AVM'lerde ve semt pazarl
iliqleri
genelgeleri ile belirlenerL kurall nan tedbirleri t[np etmekle sorumlu AVM
-Bakanhfr
covid-l9
sorumlusu ve pazaryeri y<inetioileri il
rta,fkolluk b,Lrim[erivle denetimleri' eksiksiz

yapilmasma,

AVM'lere girigte gahganlar ve miiqteriler igin HES kodu
nlulu!unun getirilmesine
ve gerekli sorgulama yaprldfttan sonra herhangi bir olumsuzlrrla rastlanmayan gahqan veya
miigterinin AVM'ye kabul edilmesinin sallanmasrna,
8. ilge Hrfzrssrhha Kurullannca gerek gcirtilm,esi durumu a kalabahk cadde ve
meydanlara girebilecekJaynr anda bulunaLbilecek kigi sarvrsmrn (me rekare ve alan biiyiikliigti
g<iz <iniinde bulundurularak) belirlenmesine, buna iligkin gerekli fiz:iki edbirler
ile di[er onlemlerin
eksiksiz alrrmasura.

9. Anasmrfi ve anaokullannrn faali'yetlerine ara verilmesine,,
10. 50 ve daha fazla gahganr olam igyerlerinde; igyeri hLr
i gozetiminde, mevcut ig
giivenlili uzmanl veya bulunmadrlr durumda gcirevlendirilecek bi personel tarafindian salgrn

tedbirlerinin uygulamasmm srkr bir gekilde denetlenmesine,
11. Yukanda belirtilen hususlann uygulanmasmrn., takip V,9 d
iminin Kaymakamhklar,
genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilge miidiirhikleri ve bele,diyeler t
mdan koordineli bir sekilde

yapilmasma,

12. rl Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nurn aldr$r kararriara uyulma
ayn ayn,
a) 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha K,anunu'nun 2gl]. maddesi
para cezasl uygulanmasma,
b) 5326 sayrh Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesrii gere[ince

halinde ve her seferinde
ince 3.150.00

TL

idari

idari para cezasr

uygulanmasrna,

c\ 5237 sayrh Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastal*la

Iliqkin Tedbirlerr: Aykrn
l95. maddesinde yer alan .,... yetkili
ahnan tedbirlere uymaJan
kigi, iki avdan bir vila kadar hanis rcezasrvla cezalqd4tI.,' iikmti uyannca, bu htikme
uymayan kiqilerin, haklannda gerekli adlii iglemler takdi:' ve ifa ed
iizere adli makamlara
Davranma baghkh

bildirilmesine.

d) igyerleri ve firmalar hakkrndail gili mevntat uyannca gerekli ya rnmlann uygulanrnasna,

Il Urnumi

Hrfzrssrhha Kurulumuzca, !i442 savrrr il idtaresi Kanun 'nun lllC maddesiive 1593
27 . ve 72. maddeleri uyanncia,
.12.2020 tarihind e oybirlili
ile karar verilmiqtir.
sayrlr

umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun
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