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SEYHAN Bagkanlrfirnda aga$rda adr, soyadr, unvant ve imzalarr
bulunan liyelerin katrlrmr ile
toplanrlarak aga$rdaki kararlar ahndr.

eUruoeu

:

ilgemizde Koronavirils (coviD -19) salgrnr kapsamrnda soka$a grkma
krsrtlamalarrnr96riigmek.

KARARLAR

:

Koronavirus (covid19) salgtntntn toplum saflrgr ve kamu di.lzeni agrsrndan
olugturduf,u riski
yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalr$rn yayrlrm

hrztnr kontrol altrnda
tutma amaclyla, igerisinde bulundufiumuz kontrollti sosyal hayat doneminin
temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallartntn yanr srra hayatrn her alanrna yonelik uyulmasr gereken
kurallar
ve onlemler; SaElrk Bakanhfil ve Koronaviri]s Bilim Kurulunun onerileri, Sayrn
Cumhurbagkanrmrzrn
talimatlarr do!rultusunda belirlenerek uygulamaya gegirilmektedir.

Gelinen aSamada son donemde Koronavirtis salgrnrnrn yayrlrmrnda tum DUnya,da
ve dzellikle

Avrupa'da hrzh bir artl$ ya$andrlr ve Ulkemizde de vaka ve hasta sayrlarrnda yiikselig
gciri.ildiilii
kamuoyunun malumudur.
Bu gergevede 30.11.2020 tarihinde Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn ba5kanh$rnda toplanan
cumhurbagkanhfir Kabinesinde ahnan kararlar dogrultusunda;
1. Yeni bir karar altntncaya kadar ulke genelinde hafta sonlan; Cuma giinleri
saat 21.00,de
ba5layacak, Cumartesi ve Pazar gUnlerinin tamamrnr kapsayacak ve pazartesi giinleri
saat 05.00,de
tamamlanacak 5ekilde sokafia glkma krsrtlamasr uyguranmasrna.
ilk uygulama olarak o4.L2.2o20 cuma gfinii saat 21.00'de baglayrp ot.t2.zozo pazartesi
gtinU saat 05.00'de bitecek gekilde tUm vatandaglarrmrz igin
soka$a grkma krsrtlamasr getirilecek olup
bundan sonraki hafta sonlannda da uygulama aynr
5ekilde devam edilmesine.
1.1. Sokafia grkma krsrtlamast stiresince riretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin
aksamamasr, saf,hk, tartm ve orman faaliyetlerinin stireklitifiini saf,lamak
amacryla Ek,te belirtilen
yerler ve kigiler krsrtlamadan muaf tutulmaslna.
1.2. Ktsttlamanln oldufu Cumartesi ve Pazar gUnleri market, bakkal, manav, kasap
ve kuruyemiSgiler 10.oo-17.00 saatleri arasrnda faaliyet gosterebilecek, vatandaglarrmrz
(65 ya9 ve Lizeri ile 20 ya5 altrnda bulunanlar harig) zorunlu ihtiyaglarrnrn
kargrlanmasr ile srnrrl olmak
ve arag kullanmamak 5artryla (engelli vatandaglarrmrz harig) ikametlerine en yakrn
market, bakkal,
manav, kasap ve kuruyemiggilere gidip gelebilecektir. Aynr saatler arasrnda
market, bakkat, manav,
kasap, kuruyemiggiler ve online siparig firmalarr evlere/adrese servis geklinde
de satrg
ya pabilmelerine.
1.3. Cumartesi ve Pazar giinleri ekmek iiretiminin yaprldrfir frrrn ve/veya unlu
mamul ruhsattr
i5 yerleri ile bu i5 yerlerinin sadece ekmek satan bayileri
agrk olacaktrr (Bu ig yerlerinde sadece ekmek
ve unlu mamul satl$l yaprlabilir.). Vatanda5larrmrz (65 yag ve iizeri ile 20 yag altrnda
bulunanlar harig)
ekmek ve unlu mamul ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr ile srnrrlr olmak ve arag kullanmamak
gartryla
(engelli vatanda5larrmrz harig) ikametlerine yuri.ime mesafesinde olan
frnna gidip gelebileceklerdir.
Ftrtn ve unlu mamul ruhsath igyerlerine ait ekmek daflrtrm araglarryla
sadece mar[et ve bakkallara
ekmek servisi yaprlabilecek, ekmek da!rtrm araglarryla sokak aralarrnda kesinlikle
satrg

yaprlmamasrna.

1.4. Lokanta ve restoran tarzr i5yerleri, sokala grkma krsrtlamasrnrn oldu[u cumartesi

ve Pazar si
olmasrna.

F

saatleri arasrnda sadece paket servis geklinde hizmet sunmak lizere agrk

da,-

2. Yeni bir karar altntncaya kadar i.ilke genelinde oldulu gibi ilgemizde de hafta igerisinde yer
alan glinlerde(Pazartesi, Salt, Qargamba, Pergembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arastnda sokafia
grkma krsrtlamaslnln uygulanmasrna.

ilk uygulama olarak OL.L2,2O2O SaI giinil saat 21.00'de baglayrp O2,L2.2OZO Qargamba grinii
saat 05.00'de bitecek gekilde tUm vatandaglarrmrz igin sokafa grkma krsrtlamasr getirilecek olup
bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Sah, Qargamba, Pergembe ve Cuma g[inleri uygulamanrn
yukarrda belirtildi[i gekilde devam edilmesine.
2.1. Sokaia Erkma klsrtlamasr s[.iresince tiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin
aksamamasl, saihk, tartm ve orman faaliyetlerinin s0reklilif,ini sa[lamak amacryla Ek'te belirtilen
yerlerin ve kigilerin klsrtlamadan muaf tutulmasrna.
2.2. Sokafa grkma krsrtlamastndaki getirilen stirelere uymak igin istisna getirilenler drgrndaki
ttim igyerleri hafta igi saat 20.00'de kapatrlmasrna.
3. Sokaia grkma krsttlamast getirilen siire ve giinlerde (hafta igi ve hafta sonunda
uygulanacak) agaflrda belirtilen zorunlu hallerde gehirlerarast seyahatlere izin verilmesine.
3.1. Zorunlu Haller Sayrlacak Durumlar;
- Tedavi oldu$u hastaneden taburcu olup asrl ikametine donmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan
ve/veya daha onceden alrnmrg doktor randevusu/kontrolii olan,
- Kendisi veya eginin, vefat eden birinci derece yakrnrnrn ya da kardeginin cenazesine
katrlmak igin veya cenaze nakil iglemine refakat edecek olan (en fazla 4 kigi),
- Bulundu[u gehre son 5 glin igerisinde gelmig olmakla beraber kalacak yeri olmayrp ikamet ettikleri
yerleSim yerlerine d<inmek isteyen (5 gi.in iginde geldi[ini yolculuk bileti, geldifii arag plakasr,
seyahatinigdsteren bagkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- OSVwT taraftndan ilan edilen ve difer merkezi srnavlara katrlacaklar ve refakatgileri,
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerlegim yerlerine donmek isteyen,
- Ozel veya kamudan gi.inlli sozlegmeye davet yazrsr olan,
- Ceza infaz kurumlartndan saltverilen, Vatandaglarrmrz, yukarrda belirtilen durumlarrn varlrfir halinde
toplu ulaprm araglarryla veya igigleri Bakanh[rna ait EBA$VURU ve ALO 199 sistemleri iizerinden ya

da
al

Valilik/Kaymakamltklara

do[rudan bagvuru yoluyla Seyahat izin Kurullarrndan

mak kayd ryla iizel araglarryla seya hat ede

bi lme

izin

lerine.

3.2. Yukarrda belirtilen mazeretleri ta5rmayan ki5ilerin gehirlerarasr seyahatleri ise ancak

toplu ulagrm araglart (ugak, otobUs, tren, gemi vb.) kullanrlmak suretiyle mUmkiin olacaktrr.
iSi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulagrm araglarrnrn gorevlileri ile 5ehirlerarasr seyahat
edecefiini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden ki5iler soka[a grkma krsrtlamasrndan
muaf olmasrna.

4. Sokafa grkma krsrtlamast getirilen silre ve gUnlerde 65 yag ve [.izeri vatandaglarrmrzrn
ihtiyag duydu[u temel ihtiyaglarr (ekmek, temel grda vb.) planlama yapllarak Vefa Sosyal
Destek Birimleri aracrlr[ryla kargrlanmasrna.
EK: Sokafa Qrkma Krsrtlamaslndan Muaf Yerler ve Kigiter Listesi

Soka$a grkma krs;rtlamalarrnrn uygulanacagr glinlerde

istisna

kapsamrnda oldufunu

belgelemek suretiyle;
1. TBMM tiyelerive gahqanlarr,
2. Kamu dirzeni ve gi.ivenlifiinin saflanmasrnda gorevli olanlar (ozel giivenlik gorevlileri dahil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin slird[]r[ilmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluglarr ile igletmeler
(Havalimanlarr, limanlar, srnrr kaprlarr, giimri.ikler, karayollarr, huzurevleri, yaglr bakrm evleri,
rehabilitasyon merkezleri, PTTvb.), buralarda gahganlar ile ibadethanelerdeki din gorevlileri,
4. Acil Qafirr Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, il/ilge Salgrn Denetim Merkezleri, Gog idaresi,
Ktztlay, AFAD ve afet kapsamrndaki faaliyetlerde gorevli olanlar ve goni.illii olarak gdrev verilenler,
5. Kamu ve ozel saflrk kurum ve kuruluglarr, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile
buralarda gahganlar, hekimler ve veteriner hekimler,
6. Zorunlu saflrk randevusu olanlar (Krzrlay'a yaprlacak kan ve plazma bafirglarr dahil),
7. ilag, trbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfektan iiretimi, nakliyesi ve sattstna iligkin faaliyet yiiri.iten ig
yerleri ile buralarda galr5anlar,
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9. Bitkisel ve hayvansal tirUnlerin Uretimi, sulanmasr, iglenmesi, ilaglanmasr, hasadr, pazarlanmasr ve
nakliyesinde galrganla r,
10. Yurt igi ve dtgt tagrmacrltk (ihracat/ithalat/transit gegigler ddhil) ve lojistifiini yapan firmalar ve
bunlarrn gahganlarr,

11. Uri.in ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistifinde (kargo dahil), yurt igi ve yurt

drgr

tagrmacthk, depolama ve ilgili faa liyetler kapsa m rnda gorevli olanla r,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda gah5anlar,

13. Hayvan bartnaklan, hayvan giftlikleri ve hayvan bakrm merkezleri ile bu yerlerin
96revlileri ve
goniillii galtSanlart, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayrh Genelgemizle olugturulan Hayvan Besleme Grubu
tiyeleri ile sokak hayvanlarrnt besleyecek olanlar,
14. ikametinin on0 ile srntrlt olmak kaydryla evcil hayvanlarrnrn zorunlu ihtiyacrnr kargrlamak i.izere
drgarr grkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluglarr, gazete basrm matbaalarr, bu yerlerde galrganlar ile
gazete daIrtrcrlarr,
16. Akaryakrt istasyonlan, lastik tamircileri ve buralarda gah5anlar,
17. Sebze/meyve ve su iirlinleri toptancl halleri ile buralarda gahganlar,

18. Ekmek [iretiminin yaprldrfr ftrrn ve/veya unlu mamul ruhsath igyerleri, i.iretilen

ekmegin

dafrtrmrnda gorevli olan araglar ile buralarda galrganlar,
19. Cenaze defin iglemlerinde gorevli olanlar (din gorevlileri, hastane ve belediye gorevlileri vb.) ile
birinci derece yakrnlarrnrn cenazelerine katrlacak olanlar,
20. Do$algaz, elektrik, petrol sektdri.lnde stratejik olarak faaliyet gosteren bUy0k tesis ve i5letmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve dolalgaz gevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde
gahganla r,

21. Elektrik, su, dogalgaz, telekomtinikasyon vb. kesintiye u$ramamasr gereken iletim ve altyapr
sistemlerinin siirdi.iri.ilmesi ve artzalannrn giderilmesinde gorevli olanlar ile servis hizmeti vermek
iizere gorevde olduklarrnr belgelemek gartr ile teknik servis gaL5anlarr,
22. Kargo, su, gazete ve mutfak tlipU dalrtrm girketleri ve gah5anlarr,
23. Mahalli idarelerin toplu tagtma, temizlik, katr atrk, su ve kanalizasyon, karla miicadele, ilaglama,
itfaiye ve mezarllk hizmetlerini ytirtitmek [izere gahgacak personeli,

24. $ehir igi toplu ulagtm araglarrnrn (metrobLis, metro, otob[is, dolmug, taksi vb.) siirticu ve
gorevlileri,

25. Yurt, pansiyon, $antiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn gereksinim duyacafr temel ihtiyaglarrn
kargrlanmasrnda gorevli olanlar,

26. i5 saghgr ve gtivenlif,i ile ig yerlerinin giivenlifiini sa$lamak amacryla ig yerlerinde bulunmasr gerekli
olan gahganlar (ig yeri hekimi, gtivenlik 96revlisi, bekgi vb.),

27. Otizm, af,tr mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Gereksinimi" olanlar ile bunlarrn
veli/vasi veya refa katgileri,
28. Mahkeme karart gergevesinde gocuklarr ile gahsi mUnasebet tesis edecekler (mahkeme kararrnl
ibraz etmeleri gartr ile),
29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor milsabakalarrndaki sporcu, yonetici ve difier gorevliler,
30. Qaltganlart inSaat alanrnda bulunan gantiyede konaklayarak yaprmr devam eden bi.iyi.ik ingaatlar ile
buralarda galrganlar (Bu madde kapsamrnda ingaat ve konaklama aynr gantiye alanr iginde ise izin
verilir, bagka bir yerden galtganlarrn gelmesine ve gantiyede kalanlarrn ba5ka bir yere gitmelerine izin
verilmez. Qalrgma sadece ingaat alanr ile srnrrhdrr.),
31. Bankalar bagta olmak [izere yurt gaprnda yaygtn hizmet apr olan kurum, kurulug ve igletmelerin
bilgi iglem merkezleri ile gahganlarr (asgari sayrda olmak kaydryla),
32. dSYM taraftndan ilan edilen ve difier merkezi srnavlara katrlacaflrnl belgeleyenler (bu kigilerin
yanlarrnda bulunan eg, kardeg, anne veya babadan bir refakatgi) ile srnav gorevlileri,
gg. it/ilce Umumi Hrfzrssrhha Kurullannca izin verilen, gehirlerarasr
karayollarr kenarrnda bulunan
dinleme tesislerinde yer alan yeme-igme yerleri ve buralarda galr5anlar,
34. Yaklagan ytlsonu iSlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali mligavir, yeminli mali m ligavirler ve
bu meslek

birlikte galrganlar,
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ig bu kararrn ilgili kurum ve kuruluglara gdnderilmesine, karar geref,ince gdrevi bulunan

kurum ve kuruluglar tarafrndan uygulamanrn takip edilmesine, ahnan

kararlara

uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gere[ince idari para cezasr verilmesi
bagta olmak lizere aykrnlrfirn durumuna gore Kanunun ilgili maddeleri gere$ince iglem yaprlmasrna,

konusu sug teSkil eden davranrglara iligkin Ttirk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamrnda
gerekli adli iqlemlerin baglatrlacafr hususuna oy birlifi ile karar verildi.

Tafrk Bufra SEYHAN
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