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oDALARA 202ol158 sAYıLl GEttEtGE

KoronavirÜs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, salgının toplum sağlığı ve
kamu düzeni aÇısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve
hastalığın yayılım hlzını kontrol altında tutma amacıyla; içişleri Bakanlığı tarafından 3O/1 1/2O2O tarihli ve
20O76 sayılı 9enelge yayımlanmıştır.

Bu doğrultuda; 30/11/2020 tarihinde Sayın Cumhu rbaşkanım ızın başkanlığında toplanan
Cu m hu rbaŞkanlığı Kabinesinde aşağıdaki kararların alınması kararlaştırılmıştır. Buna göre:

1- Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonlaru Cuma günleri saat
21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat
05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa cıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

ilk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.oo'de başlaylp o7.12.2o2o Pazartesi
günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlanmız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup
bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir,

1.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat tedarik ve lojistik zincirlerinin
aksamaması, sağllk tar|m ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ekte belirtilen
yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

1.2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri marke! bakkal, manav, kasap ve
kuruyem işçiler 1 0.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarım ız (65 yaş ve üzeri
ile 20 yaş altında bulunanIar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav,
kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebllecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap,
kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de sahş yapabileceklerd ir.

1.3. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın velveya unlu mamul
ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece
ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir,). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar
hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kul|anmamak şartıyla
(engellivatandaşlanmız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde oIan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara

ekmek 5ervlsi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralaründa kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.4. Lokanta ve restoran tarzl işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar
günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık

olabilecektir.

2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi,

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma
kısıtlaması uygu lanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba
günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup

bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda

belirtild iğ i şekilde devam edecektir.
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2.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin
aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amac yla Ek'te belirti]en

yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

2.2. Sokağa çıkma kısıtlamasında ki getirilen sürelere uymak için ıstisna getirilenler d ışında ki tüm
işyerleri hafta içi saat 20,00'de kapanacaktır.

3. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda

uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir,

3.1. Zorunlu Haller Sayılacak Durum]ar;

o Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk

olan velveya daha önceden alınmış doktor ra ndevusu/kontro]ü olan,

. kendisi veya eşinin, vefateden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için

veya cenaze nakil işlemine refa kat edecek olan (en fazla 4 kişi),

. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde geimiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet

ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası,

seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

. ÖsyM tarafından ilan edilen ve diğer merkezı sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

o Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

. ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veYa

Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALo 199 sistemleri üzerinden ya da ValiliVKaymakam lıklara doğrudan

başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlanyla seyahat edebileceklerd ir.

3.2. yukarıda belirtllen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerı ise ancak toPlu

ulaşım araçları (uça( otobüs, tren, gemi vb,) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır, lşi ile ilgili illiYetini

belgeleyen toplu uüaşım araçüarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğıni bıiet, rezervasYon kodu

vb. ile ibraz eden kişiIer sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır,

4. sokağa çıkma kısıtlaması getiriIen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç

duyduğu temel ihtıyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak vefa sosyal Destek Birimleri

aracılığıyla karşılanacaktır.

Diğer taraftan, vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda L]mumi

Hıfzıssıhhj Kanununun 27 ncive72nci maddeleri uyarınca İllİlçe Umumi Hıfzıssıhha KuruIları tarafından

alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis

edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz,

lLDAĞ Bayram DAL
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EK: Sokağa Cıkııa I(ısıtlaırıısıırdın Muıf Yerler vc l(işi ler Listesi

Sokağa çıkııa kısıtlaııalarıııııı rıygıılaııacağl giiıılcıde istisna ltapsamııda oldugınrı

belgeleıııek srıretıyle;

l. TBMM iiyeleri ve çalişanları,

2. kamrı cliizeııi ve güvenliğinin sığlaılıTasrnda gtirevli tıtanlar (özel giivenlil< görevlilcıı

dahiD,

3. Ztıı-unlı.ı kanıu 1ıiznretlerinin stirdiııüjnıusi için gcıekIi kaııııi iıtırıını ve kululuŞları iie

işletı-ıreler (Havaiiıriaııları, linıınlııı. sıı,ııı,kapılıiı,ı, giiıııiikieı-, kaı:ayullatı, }ruzıırevleri, YaŞlı

bakını evleı.i, relıabilitasyuı mel-kezleri, I'TT vi:ı,), bııralaı,da çalışiınlaı ile i[-ıadethaııeleıdeki

din görevlileri,

4. Acil Çağn Meıkczleri, Vela Sosya1 Destck l]iriıılerı, iüiilçe Salgın l)cnctinl

Merkezleri, GJç idarcsi, Kıziay, AL'AD ve afı:t l<ırl,ısamınrlaki faaliyetlcı'cle göıevli olaırlar

ve göırıillii olarak göıev veı-ilenlcr,

5. Kaıırı ve öze1 sağiık kurum ve i<ı.ırı_ılı"ış ları, cczaneler. veterineı klinikleri ve halvan

hastaııeleri ile buralartla çalışanlar, ]re]<iıııler ve veleriner lrekiııler.

6. Zoııınlu sağlık randevrısı"ı oianlıi (Kızılay'a yıpılacak kan ı'c plazııı L-ıığıŞları dahiJ),

7. İlaç, üıbbi ciiıaz. ıbbi nıııske vç clczgni'ekfuiı,l iııctinıi, irakli_vesi vc sıtıŞına iliŞkin

faaliyet yiirütcn iş yerleri ilc lırıııılaı,dı çalışaı-ılır,

tJ. tlretiıı r,e imalat tesisleri ilc inşaat thıliyeılcri vc brı veı!ercie !:alışaıılaı,

9. 8itkisel vc hayvalrsai iiriiıı]criıı ilrcliı-lıi, sıılıın,ıasi, işlenrırcsi, ilaçlannıası, hasadı,

pazarlanması ve ıra)<I iycsincle çal ı şanlırı"

l0. yurt içi ye dışı taşımacılık (ihrıcat/itlıalatllrııısit geçişleı ılAhil) ve lo.jistiğini YaPan

firır-ıalar ve bul,ı]aıın çalışan ları.

1l. Üriin velveya nıalzeıreleriıı na]iliyesinde ya da lqistiğinde (kargcı dahil), yr"lfi içi Vc

yurt dtşl taşınıacılık. depolaı-ı-ıa ve ilgili fiıaliyetler k.ıpsıırııııda görevli ıılaı-ılar,

12, Oteller v9 kcınııl<laıııtı yerleri ile lırıralaıdı çalışaıılaı,

l3. Hayviın barınal<ları, hayı,an çiftlilileri V9 [rayvnİ bakiııı nıer]tezleri iJe bu ycrleriır

görevli,leri vc göniillii çalışanlaı"ı, 30.04,2020 tırrilı vc 7486 sayllı (ieııe lgcıırizLc olı,ıştı.ıı"rılan

ilalvan Besleiıe Grtı1ıu iiyeleri ile s.l(ak lııyvaıılırıııı lıcsleıtıceli tı]aıılır.

t.4, ikaınctinin öııti ilc sıırıı,lı olııaii liıytliylıı cvciI lıayvan lıı,ın ıır ztrrrıırlı"ı ihtiYacını

karşılaıırak iizere dışarı çı}ranlaı,,

15. Gazete , clerg.i, ıatlyo Ye tele vizYı_ııı ktııuluşlıı l, giızetc birsııır ııattıaırlari, bıı yerlerde

çalışanlar ile gazete dağıtıc ı ları,

l6. Akaryakıi istasyonlıırı, lasti]r taıııiı,cileri ve burılarrla çalışııılaı,

l7. Sebze/lııeyve ve stt iiri,ınleri tı:lıtıııcı hılleıi ile [ıı.ııalııtiı Çıilşxnlar.

l8. Ekııck iirctimiııiı-ı yıpılclığı 1lı,ıiı ı,c/vcva ıınltı ıııaıııl rıılısaı.lı işyerlcı i, üre ti]cn

ekıııcğin dağıtınııırda görcvli olan araçlaı, ilc buı,alardı çalışaııIıı,

l9. cenaze defin işIeııılerinclc göı-cvli olanlar (clin görcvlilcri. lıastane vc beledıyc

görevlileri vb.) ile biriıci dcrccc yakılılarııııı,l cçııazçlcl,inc 1<atllacalr olanlaı,,



20. Doğalgaz, elektrik, petrol scktöriinclc Stlatcjik olarak tzıaliyet gösteren btj),iiT t::i: 
:1e

işletııeler"(ra-tincri ve pctrokinıya tesislori ile t"r,-,iik ," doğalgaz çcvı irn saü]tıalleri gibi) ile

biı yerlerde çalı şaırlar,

2.1. Elektrik, stı, doğalgaz, teleltonriin ikasyon vb. kesintiyc ı_ığranıanıası gerekcn.i.letiın vc

altyapı sistenılcrinln siiratirtiımcsi vc aı,ızı,ılarıııın giderilnıcsindc görevli olaıılar ilc servis

hizmeti vermek üzere görevcle tıiduklarıı-lı belgeleıı-ıck şartı ile teknik servis çallşanIarı,

22. Kargo, su, gazele ve ınutthk tiipii clağıtım şiı,ketleri ve çalışanları,

23. Malıalli iclarelerin toplrı taşıma. temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, kaı la

mticactele, ilaç[aııa. ittiıiye ve meza;lık hiznıetlerini yiiriitınek iizere çalışacak personeli,

24. Şcl.ıir içi topltı ulaşıırı araçlarının (metrobiis. n_ıetro, otobiis, dolnrrış, taksi vb.) siiriicü

vc görevlileri,

25'Yurt,pansiyoıı,şaıltiyevb.ttplrıyerlcrdekalanlarıııgcı.eksiırimduyacağıteınel
ihtiyaçların karşılanmasında göıcvli ı,ılanlar,

26. iş sağlığl ve güvenliği ile iş ycrlerinin giiveı_ıliğini sığlaııak anıaclyia iş yerlerinde

brıhınnrası ğ.r.1.1i oün çıalışİn]ıır (iş yeri hekıııi, g(iveılik görcvlisi, bekçi vb,),

27, otizııı,ağıf ıılent0l retardilsyon, clorı,ıı sentiı,olıırl gibi "Özel Ccreksininıi" olaıılar ile

btınlarııı veli/vasi veya ıet'akatç ileıi,

28. Mahkenıc kıırarı çeı-çcvesintlc çocı.ık}arı ilc şalısi mtinasebet tcsis edecekler

(mahkeı,ııe kaıarını ibraz ctnıeleri şaı-tı ilc).

29.Seyircisizoynaı.ıabilccckproİ-csyoııelspormi.ısabakalarındakisporcı-ı,yöncticive
cliğer görevliler,

30, Çalışanları inşaat alanıncla bulunan şantiyctle koıııiklayarak yapıııı; dcvaıı eden

bıiyiik inşaatlar ile biıralaıda çalışanlar (Bu ırıaclde kapsanıında inşaat ve kona1|anıa aynı

şoi,iy" uiun, içiıitle ise izin veriliı,, tıaşka biı,yeıtlen çalışaırların gelmesine ve şaıtiyede

i<aıunıarr., başka bir yere gitnıeterine izin rierilnıez. çalışnıa sadece iıışaat alaı-ıı ile

sınırlıdır.),

3l. Bankatar başta olnrak iizeıe yrırt çapııııla yaygıı_ı hizııct ağı cr]an kurum, ktırtılı,ış ve

işletmelerin bilgi işlcın ııeıkezleri llc çalışaı,ıları (asgııri sıyıclı cılıııak kaydıylı),

32. ÖSyM taraflndan ilan cclilcn vc tliğcr ıııerl<ezi sına,laı,a kaıılacağını belgclcyeııler

(bu kişilcrin yaıilarında btı]unan cş. kaı,deş. ıt]ll-]c V!-yı L-ıalıadan l,ıir retiıkatçi) ile sınav

görevliIeıi,

33. illiüçe Uınrımi Hıtiıssılrhır Kı_ırullarınca izin verileır, şelıirlerarası karayolları

kenarlnda buhınan <linlenıe tesisleriı-ıclc yeı,alaıı yen]e_içıııe yerleı,i ve blıralarda çalışanlar,

34. yaklaşan yılsonı_ı işleiılcri nccleniyle serbest nıı.ılıascbeci, ıııali ıııiişavir, Ycıııiı-ıli ınali

miişavirler ve bu meslek ııreırsı,4ılatıyla bi ıl ıltte çııl ışan laı,.


