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İlçemiz Umumi EfTrFE Komisyonu 0lna2020 tarihiıde Saat 17:00'daKaymakam Çağlar PARTAL b§k-lrğ,r;;;"a; JJ'.;y"d,, unvaru ve imzalan büunanüyelerin katılınuyla toplanarak kor"ric"rıjiil ,irilı""xucadele kapsamrnda gtindemdekikonular gört§üerek karara bağlannıştı.

Kırar No : 83
Karar Tarihi : 0|.12.2020

GüNDEM

KARARLAR:

l(,5tamglg Valiliğimiz o-1/I2/2o2o tarih ve ll7 No'lu, İl Umumi }Iıfzıssüha KurulKararlan doğulfusunda f,cemizde r-o*ri.tı. çr";;:ı;;."Ig, kapsamında sokağa çıkmakısıtlamalan ve alınacak ek teaalrlerl eörii{,mŞ. 
\4\v rıg'rl,,' §

koronaviıııs (koüd- 19) salgınının toplum sağlığ ve kamu diizeni açısındanoluşurduğu riski yönefue, sosyat izolas-yonu t ;il;;il.esafefi koruma ve hastalığınyayılım hızını konhoı altında. tutnaamacıyla, ıçrirlr,o" uJ*?";;;ilffiii;ffi;;
hayat döneminin temel orensipleri 

"ı* *iiriıü--*i.] ";;;;;;ıiffi !;J:r;
J-nıatııı !e-r aanına yonelik oi.ı-^, ge."teo tirJil--r" oı.roı".; Sağık Bakarı.lıüı veKoronaviriis Bilim Kurulunun oneriıeri, sayın Cumhurbaşüo,f;ru, ?T*frı*doğnıltusunda belirlenerek uygulamaya geçirİlın.-kİ'a --

uelınen aşamada son d.nemde koronaviriis salgınrnın yayılımında tılın Diınya'dave özellikle Avnıpa'ü hrzlı b_i1 artış yaandığ ,; ü*;iI-; iffi,d;;;;"";iil;"sayılannda yükseliş gtlrUtdtlğtl t<arnuoy,İr* İİa.-ra**'
Bu ÇerÇevede 30.|12020. t rirıioa. Sryro 

-Crrrlr*Uaşkanımızın 
başkanJığındaj9pI-T Cı,nıJ'ı*r*u-rğ 

.Kabinesinde ,ü k r*ırr' doğulfusunda ve i idaresiKanunu'nun lllC nıaddesi ile Umumi Hıfzıssüha Kanunu'nııı 27 ve 72'nci maddeleikapsarnrnda;

e-soraĞa ç:xıra KI§ITLAMALARI:

1, yeni bir karaı alınrncaya kadaı itçemiz genelinde hafta son,an: cuma günterisaıt 21.00' de başlayacalç Cunaıtesi u" Puİ cü.l;.l"l" t -r-* d;d; ;;Pazırtesi günleri saat 05.00' de tamaınlanacnl lekilde sokığa cılona t<ısıtlamisruygulaıımasına'
İlk uygulama olarak 04-,22020 Cumı günü saat 21.00' de başlayıp 07.|2.2020Pazartesi giinü saat 05.00' de,bitecek şekilde tum vutanaaşıann , ii'*ı*g"irı"r"

fJjffi.,#ffecek 
olup bundan *oorıki h"ft" *"lr"-O" aa uygjama 

"^ u&la"

0$ y{uı



1,1, sokağa çıkma kısıtlaması stiresince üretim, imalat, tedarik ve loii§tikzincirlerinin aksamamatı,- |g|,ı,, t""r- ru o-- .t*ııv"iı..ırt-^.r*u]T,easağlamak amacıyla aşağaa beliffİei y;#r. kd#k sıtlamadarı muaf tutıiacakhr.1,2, Kısıtlamann oldugu Cıım"artesi; P;;' gİtnleri market, bakkal, manav,kasap ve kuruyemişçiter -ıo-oüirfr"',rr'iff 
**.,of faaliyet gösterebilece(vatandgşlanmız (65 yaş ve iizeri ile ZO y"ş aİrJİ"l*uolu, n*lç) zonıı.lu ihtiyaçlannınkarşılanması ile sınırlı otnak ve .*ç üt ;;ffia (engeıti vatanaaşıaniij ha.iç)

-ffi lffi , T;H, # *#ffir1İ"#;y:"p Ğ ı.u *v"Jiii"Ş'iaip
online sipariş t"-ıu., 

"rı".vuar"r"-r"*'ırl;üffittÜ';"f#,LkuruycmİŞÇiler 
ve

13. Cumartesi ve Pazar gUl"rt 
"m* Ş*riŞinin yapıldığı fınn velveya unlumamul ruhsat,ı iş yerleri ile buiş y".ırt l";;;;'e-kmek s"tan bayileri aç* oıacaltır@u iş yerlerinde sadece ekmek ve';ü;',;;ii;;; iöu"trnl.'u*daşlarınnız (65 yaşve iizeıi ile 20 yş altında bulunanl; fufr;Üffiİ ve unlu mamul ihtiyaçlanıınkarşılarıması ile sınıriı olınak ve araç kııııan;;Jffiıa 1engeıli vatanaaşıannı-i naıiç,ikametloine yiirilme mesafesinde olan--a""" İaİpİ#Üİ.*1.1"rai..Frnı ve unlu mamul. ruhsatlı işyerĞrile'J 

"h"t .lağhm araçıanyla sadecemaıket ve bakkallaıa ekmek_ servisı ylpıt';ö İLet dagtm araçlanyla sokakaıalannda kesinlikle safiş yapıtnry"-".ftr**'** *
1.4. Lokanta 

"" r9s!9.1l tara işyerleri, sokağa çı.lona kısıtlamasırun o.Iduğucumartesi ve Pazar g,ııoi ro.oo-zooo ;;iil;ffi" sıdece paket servis şeklindehızmet sunmak iizere açık otabilecektiı.
2, yeni biı karar al.ınrncaya kadaı ilçemiz genelinde hıfta icerısınde yer alangünleıde @azartesi, SaIı, Çaaanoia ı"ş"-u" ," 8-,riu; zı.ooos.00 saatleri arasındasokağa.cıkmı tosıtlaması uygulr,,-65pİ
İlk uyg-ıılama olarak 01.12.2020 §alı günü saıt 21.00' de başlayp 02.12.2020Çarşamba günü saat 05,00'- de bitecek şekiide ttım vatanaaşhrımız için sokağa ç*makısıtJaması getirilecek olun bundan ."r-u n"nJ*jJ au p.ru.t"rı, salı, Çarşanbapeşembe_ ve cuma giiı_leri uygutama yukanda belirtildiğ şekilde devam edecektir.2,1, Sokaga çıkma krsıtlarnası süresince no-İJ, ı.rı"t, tedarik ve lojistikzincirlerinin aksanaması,- sağlrk, tann ,u o"-- faaliyetleriıin sürekliliğinisaEıan1\ allcıyla aşağda oeıırtıen yeıeir" ıaşi." İİrur-adan muaf futulacaktıı.2,2, Sokağa çıloa kısıtlamasınjaki g.rirıı"o .u."ı"., uymak için istisna getirilenlerdışııdaki !q4 İşyerleri hıfta icİ saat20.00i de;;;;;

3, §okağa çıtma losıttam"., g*ıF* .'n.. ," gtrı""ae oafta içi ve hafta
;:ffitJJ,r**ak) 

aşğda betirtilen*zoruntu h"iı; ş"nı"ı.oor, .uyj;,#;;
3.1. Zorınlu Ilaller §ayıIacık Durumtar;
- Tedavi olduğu hastanedeı taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktorraPoru ile sevk olan ve/veya daha onceden alumi ;;;;d.*rı:/kontrolü olan,- Kendisi veya eşinin, vefat eden tırio.ı o"."." yakının n ya da kardesinincenazesine katılınak için veya cenaze nakil işlemine rer*",.t""J 

"ı- Ğ; 
'hr"T;"r}:'- Buluııduğu şehre son 5 giln iç€risind. g"l,"İİ- 

"lr."tl" t.*U", l.a*rİrİrtolınayıp ikamet ettikleri ve.ıeşim-yerlJne;;;'il; (5 glin içinde gelıliğiniYolculuk bileü, geldiğ u.uç pıut*,,:;il;r#;;;'iat*u beıge, biıgi iıe ibrazedenler),

- Ösyı,ı taıafiıdan ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklaı verefakatçileri,
- Askerlik hiznetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek
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- Özel veya kamudan gtlnlü sözleşmeye davet yazsı olan,
- Ceza infaz kurumtaıindan salıverilen,
vatandaşlanmız, yukanda belirtilen duruırılann varlığ halinde toplu ulaşınaraçlanyla veya İçişleri nat{ıEgyg ait E-BAş*RU ve ALO 199 sisteınleritizerinden ya da Valiük^aymut -ırı.ıa- o"gra* uş"o* yoluyla Seyahat İİinKur,ullanndın izin ılnak kıydryı, or.ı ""ıci"ilı"l"yilt edebileceklerdir.
3,2, Yukanda belirtilen ---*tıoıffifr'ıd;tü; şehirlerarası seyahatıeri iseancak toplu ulaşım araçIan (uçalq otobiıs, Ö;;;; krl]anıım2tç suıetiyle miimkiınolacaktr. işi ite ilgili lliyji"i U"lg"lly*- rİpl" ;;;- *ro,rr-, görevlileri ileşehirlerarası seyahat edeceğini uııeq r;ervasyo" i"a.li. i]e ibraz eden kişiler sokağaÇıkına kısıtlamasuıdan muaf olacaktır.
4, sokağa çıkma kısıtldması getirilen süre ve günleıde 65 yaş ve .iızerivatandaşlanmıan ütiyaç dry"ğu. temel ihtiyaçlan «"t "ıç temel gıda iu]ı pi-ffi"yapılarak KayınakarııJık Vefa Sosyal not"t gi.i,,ı; ri*ıçryı" t*ş{4a1l4şına,

r$

Sokağa Çıhna lftsıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

sokağa çılona kısıtlaııalarının uygulanacağ günlerde istisna kapsamında olduğunubelgelemek suretiyle;
l. TBMM üyeleri ve çalışanlan,
2, kamu diizeni ve giivenliğinin sağlanmasırıda göıevli olanlar (özel giiventikgörevlileri d6hil)

, 3. Zoıunlu kamu hizmetlerinin İüıdtirülnesi için geıekti kamu kuıum vekuruluşlan ile işIetmeler (Havaliman,an, ıir;;; Lru*, gümrukler, karayollan,huzuıevleri, yaşlı bahm evleri,.rehabiütasyoo -"fuJ"ı, irr rt]ı, uJ-a.ijşJ-
ile ibadethanelerdeki din göıevlileıi,

4. Aci| Çağı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birim]eri, Mlç Sagın DenetimMerkezleri, Gtlç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsam,r,Oaki raaİiyelera" goİ,ll "İJ*ve gönüllü olarak görev verilenleı,

. |, kamy ve özel sağlık kırrum ve kuruluşlan, eczarıe|er, veteriner klinikleri vehayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekiııler ve vateriner hekimler,' 6, zorunlu sağlık ıaııdevusu olanlar (kıalay'a yapilacak kan ve plaana bğşlandahiı),
7.f,uş, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan iiretimi, nakliyesi ve satışına ilişkinfaaliyet yilriiten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
8, Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaiiyetleıl ve bu yerlerde çalışanlar,Bitkisel ve hayvansal iiriinlerin tııetimi, suıaıınası, işleırnesi, iıuçı-musı,hasaü, pazarlanmasl ve nakliyesinde çalışanlar,, I0. Yurt içi ve dışı taşımacı'ık (ibıacat/ithalat/transit geçişler d6iıil) ve lojistiğniyapan fimıalar ve bunlann çalışanlan,
lt. Uriln velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde ftargo dahi), yurtiçi ve yurt dışı taşımacıld depolaıııa ve ilgili faaliyetler ta|samroaa görevli olanlar, .

12, Oteller ve konaklama yerleri ile buratarda çataanlar,
13, Hayvan banıaklan, hayvan çift.likleri ". nuyr- bakım merkezleri ile buyerlerin görevlileri ve gönülü çalşanlan, İçişleri nanilıgımızn ı 0.04.2020 tar-ıh ve 7486sayılı Genelgesi ile oluştıııulan lIayvan Besleme Grubi üyeleri ile sont nuyrarıa.roı

besleyecek olanlar,

üilı t/



14. ftametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlannın zoruılu ihtiyacını
kaşılamak tDere dışan çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşlan, gazete basım matbaalan, bu
yerlerde çalışanlar ile gazete dağtıcılan,

16. Akaryakıt istasyonlan, lasük tamircileri ve bıııalaıda çüşanlar,
17. Sebze/meyve vc su ititnleri toptancı halleri ile buıalarda çalışanlar,
18. Ehnek üıetiminin yapııdığ finn ye/veya unlu mamııl ruhsatlı işyerleri, üıetilen

eknıeğin dağıtımında görevli olan araçlaı ile buralarda çalışanlaı,
...l9: 9.9r"_ 9fu işlemterinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye

görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlannın cenazelerine katılacak olanlar,
20. Doğalgaz, elekhik, petrol sektörtinde stratejik olarak faaliyet gösteren büyiik

tesis ve işletrneler (ıafineri ve petrokimya tesisleri ile teımik ve doğalgaz çewim santralleri
gibi) ile bu yerlerde çalışanlaı,

2l. Elektrik, süa doğatgaa telekomiinikasyon vb. kesintiye uğamaması gereken
iletim ve al§apı sistemlerinin sürdilrülmesi ve anzalannın giderilınesinde gorevülhdar
ile sörvis hizrıeti vermek itzeıe görevde olduklannı belgelemek şarn ilJ teknik servis
çalışanlan,

22.Kugo, su, gazete ve mutfak tiipü dağıtım şirketleri ve çalışanları,
23. Mahalli idaı€lerin toplu taşm4 temizli\ katı aak, su ve kaııalizasyon, karla

mücadele, itaçlamq itfaiye ve mezarlık hiaetleıini y0riltmek lizere çaüşacak personeli,
24. Şehh içi toplu ıılaşım araçlannın (metrobils, metro, otobiis, dolınuş, taksi vb.)

siiriicü ve görevlileri,
25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlanı gereksinirı duyacğ temel

ihtiyaçlann karşılanmasında görevli olanlar,
' 26, İş sğığ ve güvenliğ ile iş yerlerinin güveııliğini sağlamak amacıyta iş
yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27 . Otıan, ağr mental retaıdasyon, down sendromu ğbi " Öze| Gereksinimi ''
olanlar ile buıılann veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararr çerçevesinde çocuklan ile şahsi miinasebet tesis edeceHer
(mahkene karannı ibraz efueleri şartı ile),

29. seyircisiz oynarıabilecek pıofesyonel spor müsabakalanndaki sporcr1 yönetici
ve diğer görevliler,

30. Çalışanlan inşaat alanında bulunaıı şantiyede konaklayarak yapımı devam eden
büytik inşaatlar ile buıalarda çalıynlar @u madde inşaat ve konaklarna aynı
şantiye alan_ı içinde ise izin verilir, !"şka bir yerden çalışanlann gelınesine ve şantiyede
kalanlann başka bir yere gitnelerine izin verilınez. Çalışm,a sadece inşaat alanı ile
sınııhdır.),

3l. Bankalar başta olıııak ilzere yurt çapında yaygın hiz:met ğ olan kuıum, kuruluş
ve işlefuelerin bilgi işIem meıkederi ile çalışanJan (asgari sayıcla olınak kaydıyla),, 32. ÖSYM tarafınaan ilaıı edilen ve diğer merkezi sınavlara 

-kahlacağını

belgeleyenleı (bu kişilerin yanlannda bulıinan eş, kardeş, aııne veya babadan bir refakatçi)
ile sınav görevlileri,

33. İlç€miz yerleşim sahasında bulunmanak kayüyla şehirleraıası karayolları
kenaında bulunan ve şehirleıamsı toplu ulaşın veya lojistik aınaçlr araçlara hizınet veıen,
dinleme tesislerinde yer aian yeme-içme yerleri ve buralaıda çaüşanlar,

34. Yaklaşan yılsonu işlemleıi nedeniyle serbest muhasebeci, mali mi§aviı yeınirıli
mali mtlşavfuIer ve bu meslek mensuplanyla birlikte çalışanlaı,

0p üı"n Un
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B-YENİ KISTLAMA VE TEDBhLER

geçerli oİacak şekilde;
2 itibaren

Karar verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilınesine, karargereğnce görevi bulıman kurum ve

l, Yiiz,ne havuzu, 1:T"-, sauıa, masaj satonu ve lunaparkların faaliyetlerininjuİğuru,rnasına, ganyan, İ-!dta ;: -rui p"rirg"- uryilerinde içeriye müşteri kabutetneksizin sadece kupoı,/ganyan yatımıa Şl"minln-yaprÜilmesine,
2, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vataııdaşlanili 

"- ıs -ıı.iozo tariiıli ve 79 sayılı'tlıüıssılüa Kurul karanmızıa teıiiıenen saaflef icJsinae (10.00-13.00, l3.0G, 16.00saatleri arası) Şehir içi topı, uıuşr- uoçiİÇFŞmb§ otoblis, minibiıs, dolııuşvb.) kullanmatannın kısıtlaıımasıne
3. Şehir içi toplu ulaşım araçlannda yaşanan yoğuntuğun azalt ması amacıyladıha önceki }|xftlşşıhha «uruı tararıanııız il-;il* te<tbirlerin (sefer sayısrnınarbnlınası, denetim vb.) devamın4
l. Ç*-" "a--l"nnrn vefat edenleıin yalonlan ılAhil en fazta 30 kişi ilelılrnnası, Nikülar ve niııai- nıçrasıqı selıinaeırı aurunıerın de gelin ve damadınyakuılan düil en fazla 30 kisi tü. dilr""l".-*l"c-
5, kış mevsimi nedeıiyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiıilen bu süreçtevataıdaşlannrzın evlerde misafir kabuliıniın salgının bulaşma/y"yrır- n .. *Jarğ, el,öniine alndlğrnfu
- Evlefde gün, mevlit, taziye, yıIbaşı kutlaması gibi topluluklann bir arayageleceğ etkinlikleıe müsııde edi l- enesİne,
- Yine yukandaki sebçterlj bu silreçte evlere misafir kabut edilmemesine,, 6, İlçemizde kurulan cumal s.ut vehatarla reçııne razarlan ile ilçe merkeziiçin ıynı anda kabu| edilebilecek müşteri sayısının "İ "- belirlenmesing
Bu doğrulfuda;

_ _ _ -. Sgk Bakalrtğ tarafindan yayımlanan .Xoviıt-l9 Salgn Yönetimi ve Çal4naRehberinde" Pazar Yerlerinde Ahnacaİ Ödeırıler kapsamında;
- Üstatlar Mahallesinde Cuma giınü h"dJ'C; p azfr,,na, içerisinde aynı andabuluıabilecek kişi sayısr, 250 kişi,
- Üstatlaı Mahallesinde §uı, gü"u kuıulan sanmsak pazanıuı içerisinde aynr andabıılıııabilecek kişi sayısı, 250 kişi,
- Bahçelievler Müallesinde kurulan salı pazann, içerisinde aynı andabulunabilecek kişi sayısı, 200 kiş
- Aiatarla köyiinde kurulan perşembe pazannın içerisinde ayıı anda bulunabilecekkişi sayısı,250 kişi,
ılçe merkez cuma ve salı pazarlannın Emniyeç zabıta koltuk görevlileri, AlatarlaPerşembe pııztıılııın Alatarla ıandarma. Ku*koı" k;iiuk gtırevliteri ile sosyaı mesafe]Easke ve izolasyon tedbirleri açısından denetiıııIerin eksiksiz yapılmasın4
7. Anasrnrfı ve anaokullannın faaliyetlerine ara vermesine,

.. ..8: 
50 ve drha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetimiıde. mevbut is

snlenııgi rızmıııu veya butunmaüğ duıunda gorevi;diriıe""k ;Ü;;;';;j;
salgın tedbirlerinin uygulamasrr,,n sı}ı bir şekilde-denetlenmeslne,

1.

0a {,qı
kuruluşlar takip edilmesine,

P



alınan kararlara uymayanlara umumi llıfzıssıhha kanunu'nun 282'nci maddesi gereğnceidari YaPtınm uygulanması başta olmak u"o" uyt rırfr İu.o.*u göre Kanun,un ilgilimaddeleri gereğinça işlem yapılm.s,na, k"r;;;"frl eaen aavrangara ilişkin Tiiık
ffaİffi*"#rİ:'inci maddesi k6;; ;J;i;;dii işıemıerin başıatıımasuıa oy

üy"
Abdutlü
Belediye

üy.ü

üy"
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ilçe Müdilı V.
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