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DAĞlTlM YERLERlNE

Koranavinjs (covid19) salglnlnln toplum sağllğl ve kamu düzeni açıslndan
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma Ve
hastallğln yaylllm hızlnl konİrol ahlnda tutma amaclyla Sağllk Bakanhğl ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, sayln cumhurbaşkanımlzln talimatlarl
doğrultusunda birçok tedbil kararl allnarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bilİndiği üzere covid19 salglnl tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam eimekte Ve
vaka sayılarlnda ciddi artlşlaf yaşanmaKadlr, Özellikle AVrupa kltaslnda salglnln
seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin top|u olarak bir araya gelmelerini
önlemeye yönelik birçok AVrupa ülkesinde tedbir kararlarl allnmaKa ve kamuoyu ile
paylaşllmaktadlr.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontro|lü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske Ve mesafe kurallarlnln yanl slra salglnln seyriVe
olasl riskler göz önünde bulundUrularak hayatln her alanlna yöneıik uyulmasl
geı.eken kurallar Ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 03.1 1.2020 tarihinde sayln cumhurbaşkanlmlzln başkanllğlnda
toplanan cumhurbaşkanllğl Kabinesinde allnan kararlal doğrultusunda 81 iljmizi
kapsayacak şekalde;

1. sağllk Bakanllğl covidl9 salgtn Yönetimi ve Çal§ma Rehber ile ilgilj
Genelgelerimizd€ belirlenen kural Ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim
faaliystlerinin vatandaşlanmlzln kalaballk şekilde bulunabildiği pazaryeri, market,
otogar, toplu ulaşlm aracl, cadde/sokak, pafk ve bahçelgr, allşveriş merkezleri gibi
yerleİde yoğunlaşmaslnln sağlanmasl, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte
konu bazh denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde)
ağlr|lk Verilmesi,

2. Aşağldaki işyederinin en geç saaİ 22:00'de kapanmalarlnln sağlanmasl;
Evlere paket servis Ve gelal şek|indeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta,
restoran, pastane, kafe, kafeterya gibiyemeiçme yerleri (içkili/içkisiz aynml
olmaksızln),

. Kahvehane, klraathane Ve çay ocaklafl,

. Berber, kuafdr, güzellik merkezi gibi işyederi,

. Nikah/Düğünsalonlan,

. Hall sahalar Ve spor saıonıarl,

. lntemet kafeler/salonlar Ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonlan Ve
lunaparklar,



. Tiyatro, sinema Ve konser salonlart,

. Yüzme havuzu, hamam, kapllca, sauna Vb. yerler,

3. 26-08.2020 tarih Ve 2020/11 Sayılı cumhurbaşkanllğ| Genelgesi
doğruıtusunda başta
kamu kurum ve kuruluşlan olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil)
kuruluşlaründa uzaktan Ve/Veya dönüşümlü çallşma gibi esnek çallşma
yöntemlerinden
azami düzeyde faydalanIlmaslnln sağlanmasl,

Ayrlca kamu kurum Ve kuruIuşlarl ile özel sektör kuruluşlarlnün çallşma koşUlları
göz
önünde bulundurulmak suretiyle ilgenelinde mesai saatlerinin başlama Ve bitiş
dönemlerinin il Pandemi Kurullarlnda değedendirilerek il geneli için bir planlamaya
gidilmesi,

Mesai/Vardiya başlanglç saatlerinin sabah 06:00'dan atibaren kademela olarak
başlatllarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00,15:00, 06:3015:30, 07:0016:00,
07:3016:30, 08:0017:00, 08:3017:30, 09:00,18;00 Vb. mesai/Vardiya Uygulamalarlna
geçilmesi,

4, Vatandaşlarlmlzln bu süreçte kalabaltk ortamlardan uzak durmalarl, zorunlu
haller
dışında hane halkl dlşlndaki kişiIerle temas edilmemesiVe ev ziyaretlerinden
kaçlnmalari
konuıannda bilgilendiricii bilinçlendirici faaliyetlere ağ1.1!k Verilmesi,

Gerektiği değerlendirilmektedir.
Vali Ve Kaymakamlarca yukarlda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.1'1.2020

Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde Umumi Hlfzlsslhha Kanununun
27
nciVe 72 nci maddeleri Uyaflnca lrllçe Umumi Hlfzlsslhha Kurullarl kararlarlnIn
ivedilikle
al|nmast, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan Verilmemesi ve mağduriyete
neden
olunmamaSl, allnan kararlara uymayanlara Umumi H|fzlsslhha Kanununun ilgili
maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi Ve konusu 5uç teşkil eden davranlşlara ilişkin
Türk ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamlnda gerekli adli işleml€rin başlatllmasl
hususunda;
Bilgi Ve gereğini önemle arz Ve rica ederam.


