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ilge Hrfzrssrhha Kurulq lE/l l/2020 tarihinde saat 13:30 'da Kaymakam Namrk Kemal NAZLI
ba5kantrfrnda igigteri Bakanh[rnrn 1E.11.2020 tarih ve 1916l sayrh " Koronaviriis Salgrnr Yeni Tedbirler,'
konulu Genelgesinin uygulanmastna y0nelik konulan giirii$mek ve pu do!:ruloda gerekli kararlarr almak iizere
olaganiistii toplandr. I

Koronaviriis (Covidl9) salglnlnrn toplum safiI$r ve kamu diizeni agrsrndan olugturdulu riski
ydnetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahgr yayrfim hlzmr kontrol altrnda
tutma amaclyla Safhk Bakanhgr ve Koronaviriis Bilim
Kurulunun 6nerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talimatlan dogmltusunda birgok tedbir karan ahnarak
uygulamaya gegirilmigrir.

son :ffi'l';h.;l;l'ffiiiil.ft::::"6H,,'i',?"ffl,iytlHf#;fill*
iitke ciddi ytikselig oldulu ve salgrnla miicadele kapsamrnda birgok yeni
tedbir kararlan ahnarak uygulamaya gegildigi iztenmektedir.

_ Utkemizde de igerisinde bulundufiumuz kontrollii sosyal hayat ddneminin temel prensipleri
olan temizlik, maske ve mesafe kurallanrun yanl srra salgmrn sey'ri ve olasr riskler gdz dntnde
bulundurularak hayatrn her alantna ydnelik uyulmasr gereken kurallar ve dnlemler belirlenmektedir. Bu
gergevede 17.11.2020 tarihinde Sayrn Cumhurbagkammrzrn ba;kanhfinda toplanan Cumhurbagkanllr
KabineSinde ahnan kararlar dofirultusunda 20.L1.2020 Cuma giinii saat 20:00 den itibaren gegerli
olacak gekilde;

l. Ahgverig merkezi, market, berber. kuafiir ve giizellik merkezleri sadece saat l0:00 ila 20:00
arasrnda vatandaqlanmrza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeigme yerteri t0:00 ita 20:00 saatleri
arastnda sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek gekilde agrk olabilecektir. Restoran, lokanta
veya online yemek siparig firmalarrnca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online siparig
iizerine paket servis hizmeti verilebitecektir.

lVilge Umumi Hrfzrssrhha Kurullannca tek tek belirlenmek ve yerlegim sahasrnda bulunmamak
kaydryta gehirlerarasr karayollan kenannda bulunan ve gehirlerarasr toplu ulagrm veya lojistik ama91
araglara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yemeigme yerteri krsrtlamalardan istisna
tutulacaktlr.

3. 3l .12.2020 tarihine kadar sinema salonlarrmn; yeni bir karar ahnrncaya kadar ise kahvehane,
krraathane, krr bahgesi, intemet kafe/salonu, elektronik oyun salonlan, bilardo salonlan, lokaller ve gay
bahgeleri ile hah sahalarrn faaliyetleri durdurulacaktrr. Daha 6nce taaliyetteri durdurulan nargile
salonlan ile ilgili uygulamarun aynen devamr saglanacaktrr.

Qay Ocalr Seklinde faaliyet gdsteren igyerleri masa, sandalye/taburelerini kaldrrmak ve sadece
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4. Tfim illerimizde;65 yag ve tizeri vatanda$lanmrz gtin igerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri,20
yal altr vatandaSlanmtz (01.01.2001 tarihi ve sonrasrnda dofianlar) ise giin igerisinde 13:00 ila
16:00 saatleri arastnda sokala grkabilecek olup (igyerleri ile illiyetlerini gd,steren gahqma/SGK kaydr
vb. belgeyi ibraz eden gahganlar harig), bu saatler drgrnda ise belirtilen yag gruplanndaki
vatanda{lanmlzrn sokala grkm4lan krsrtlanacaktrr.

5. Yeni bir karar ahntncaya kadar hafta sontarr 10:00 20:00 saatleri drgrnda soka[a grkma
ktsrtlamast uygulanacaktrr. Uretim, imalat ve tedarik zincirleri bu krsrtlamadan muaftrr. Bu dogrultuda
ilk uygulama olarak 2l Kasrm Cumartesi giinii saat 20:00 den 22 Kasrm Pazar giinii saat 10:00 a
kadar ve 22 Kasrm Pazar giinii saat 20:00 den 23 Kasrm Pazartesi 05:00 saatine kadar sokafa
grkmakrsrtlamasruygulanacaktrr. r

Bundan sonraki hafta sonlannda da uygulama yeni bir karar ahnrncaya kadar )ukanda
belirtildiIi gekilde devam edecektir.

Sokafia grkma krsrtlamasrnrn giinliik hayata etkisini en az diizeyde tutmak amacryla;

5.I ACIK OLACAK I$YERI, I$LETME VE KURUMLAR

a) ilag, trbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfbktan iiretimi, naktiyesi ve sar$rna iligkin faaliyetleri
ytiriiten iS yerleri,

b) Kamu ve tizel safihk kurum ve kurulu5tan, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin siirdiiri.itmesi igin gerekli karru kurum ve kuruluglan ile igletmeler
(Havalimanlarr, limanlar. srrur kaprlan, giimrtikler, karayollan, huzurevleri, yagh bakrm evleri,
rehabilitasyon merkezleri, Acil Qalrr Merkezleri, AIAD Birimleri afetle ilgili- gallma yiiriiren
kurum,/kuruluglar, Vefa Sosyal Destek Birimleri. Grig idaresi, pTT vb.).

, q) Dofatgaz, elektrik, petrol sektdriinde stratejik olarak faaliyet yiiriiten biiyiik tesis ve iglermeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termi( ve dofalgaz gevrim santralleri gibi),

d) Yurt igi ve dtgr ta5tmacthk (ikacat/ithalat/transit gegigler ddhil) ve lojistigini yapan fymalar,

e) Oteller ve konakJ4ma yerleri,

f) Salhk hizmetlerinin kapasitesini arttfmaya ydnelik acil ingaat, donamm vb. faaliyetteri yi.iriiteniqletme/firmalar i

g) Hayvan bannaklarr, hayvan qiftlikleri ve hayvan bakrm merkezleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruiuglan, gazete basrm matbaalfil ve gazete dafrtrcrlan,

t) Valilikler/Kaymakamhklar tarafrndan yerlegim merkezleri iqin her 50.000 niifirsa bir adet ve il
strurlart iginden gegen gehirlerarast karayolu ve varsa otoyol iizerinde her 50 km igin bir adet olmak
tizere belirlenecek sayrda akaryakrt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamrnda agrk olacak
akaryakrt i
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i) Sebze/meyve toptarcr halleri, )

5.2 ISTISNA KAPSAMTNDA OLAN Ki$iLER

a) Yukanda belirtilen "Agrk Olacak igyeri, ipletme ve Kurumlarda" ydnetici, gdrevli veya gahganlar,

b) Kamu diizeni ve giivenlifinin saf,lanmasrnda gdrevli olanlar (Ozel giivenlik gdrevlileri dAhil),

c) Acil Qa[n Merkezleri, Vefa SosyallDestek Birim]eri, Krzrlay, AFAD'da ve afet kapsamrnda
faaliyet yiiriitenler, gdrev alanlar,

9) OSYM tarat'rndan itan edilen ve difer merkezi srnavlara katrlaca[rm belgeleyenler (bu kigiterin
yanla.nda bulunan eg, kardeg, anne veya babadan bir refakatgi) ile srnav g6revliieri,'

d) Cenaze defin iglemlerinde gdrevli olanlar (din gtirevlileri, hastane ve belediye gtirevlileri vb.) ile
birinci derece yakrnlannrn cenazelerine kahlacak olanlar,

e) Elektrilq su, do[algaz, telekomiinikasyon vb. kesintiye uSamamasr gereken iletim ve altyapr
sistemlerinin siirdiirtilmesi ve anzalanntn giderilmesinde gdrevli oianlar,

f) Uriin velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistisinde (kargo dahil), yurt igi ve yurt drgr
taqrmacrhk, depolama ve ilgili faaliyetler, kapsamrnda g6revti olantar,

g) Yaglt bakrmevi, huzurevi, rehabilihsyon merkezleri, gocuk evleri vb. sosyal koruma,/bakrm
merkezleri gahganlan.

!) Uretim ve imalat tesislerinde gahganlar,

h) Kiigi.ikbag biiyiikba; hayvanlan otlatanlar, ancrhk faaliyetini yiiriitenler,

t) Sewis hizmeti vermek iizere drganda glduklannr belgelemek gartr ile teknik servis galganlal,

i) igyerterinin kapah oldu[u saatlerde/giinlerde siirekli olarak iqyerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu ta$rma, temizlilq katr atrk, su ve kanalizasyon, ilaglam4 itfaiye ve mezarlk
hizmetlerini yiirtitrnek iizere hafta sonu gahgacak personel,

k) Zorunlu safhk randevusu olanlar (K-rzrlay'a yaprlacak kan ve plazma bafirgla^ dahil),

l) YurL pansiyon, gantiye vb. toplu ye'rlerde kalanlarrn gereksinim duyacafr temel ihtiyaglann
kargrlanmasrnda gdrevli olanlar, 

.

m) I$ sa[[r[r ve gtivenli$i nedeniyle iq yerlerinden ayrrlmalan riskli olan gafiganlar (iq yeri hekimi
vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, afirr menl.al retardasyon, down sendromu gibi Ozel Gereksinimi olanlar ile bunlann
veli/vasi veya refakatgileri.

- 6) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayfi Genelgemiz kapsarnrnda oluqhrulan Hayvan Besleme Grubu
tlyeleri ile sokak hayvanlanm besleyecek olaJar,
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p) Bitkisel ve hayvarsal iiriiLnlerin iiretimi, sulamasr, iglenrnesi, ilaglamasr, hasatr, pazarlanmasr ve
nakliyesinde gahganlar,

'1,,;
r) Ikametinin dnti ile stntrh olmak kaydryla evcil hayvanlannrn zorunlu ihtiyacrm kargrlamak iizere

drgan grkanlar,

s) Soka$a grkma krsrtlamasr uygulanan saatler igerisinde evlere paket servis hizmetinde grirevli
olanlar.

9) Mahkeme karan gergevesinde gocuklan ile gahsi mtinasebet tesis edecekler (mahkeme karanru
ibraz etmeleri gartr ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor miisabakalanndaki sporcu, y6netici ve di$er g6revliier.

u) $ehirlerarasr toplu ulaqrm araglalnda (ugak, otobiis, tren, gemi vb.) grirevli olanlar ile bu toplu
ulagrm araglarryla seyahat edecegini bilel rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ii) $ehir 19i toptu ulagrm araglanmn (metrobiis, metro, otobiis,
gdrevlileri.

dolmug, taksi vb. ) stirticti ve

6. I I.l1.2020 tarih ve 18579 sayrh Genelgemizde belirtilen vatandaglanmzrn yofun olarak
bulundufu,/bulunabilecefi cadde sokaklar, ihtiyag duyulan meydanlar ve toplu taprma duraklarr
gibi alanlarda./bOlgelerde sigara igme yasa$ getirilmesi uygulamasr lynqe Umumi Hrlzrssr]rha
Kurullannca genigletilebilecektir.

7. il Umumi Htfzrssthha Kurullannca, yerel ytinetimler tarafrndan gehir igi toplu ulagrm araglanndaki
yoBunlupu azaltacak, seferlerdeki seyreklegmeyi sallayacak gekilde bagta sefer sayrlarrrun artrllmasr
olmak tizere her tiirlii tedbirin ahnmasr saflanacaktrr.

8. 02.09.2020 tarih ve 142,10 sayrh Genelgemizle diifiiinler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen
esaslar gergevesinde;

Nikah tdrenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarrna uyulmasr, asgari dtizeyde katrhm ve
her nikah t6reni arasrna en az 20 dakika siire $arhyla gergeklegtirilmesi,

Dii$iinlerin oturma diizeni, maske, mesafe ve temizlik kurallan ile nikah merasimi geklinde en fazla bir
saat siire igerisinde gergeklegtirilmesi,

Aynca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayrh Genelgemiz gergevesinde toplu taziye yaprlmamasrna itigkin
htikiimlerin eksiksiz uygulanmasl, siirdiiriilecektir.

9. Hafta sonlan sokala grkma losttlamasrmn uygulandrg siireler igerisinde vatandaglanmrzrn <izel
araglanyla gehir igi ya da gehirlerarasr seyahate grkmamalan esashr.

Ancak;

' Tedavi oldufiu hastaneden taburcu olup asrl ikametine d6nmek isteyen, doktor raporu ile sevk
olan velveya daha dnceden ahnmrg doktor randevusu/kontrolii olan,

derece yakrrurun ya da kardeginin cenazesine katrlmak



olmakla beraber kalacak yeri olmayrp ikamet
iin iginde geldigini yolculuk bileti, geldifii arag
ile ibraz edenler),

erlerine d<ihmek isteyen,
t yazrsr olan,

halinde lgigleri Bakanhlrna ait E-
akamhklara dogrudan yoluyla Seyahat

iizel araglanyla seyahat

ulmasr konusunda toplumsal
bundan sonra da hep birtikte
ve salhkh giinlere tekrar

Ahnan kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri geresince idariiglem tesis edilmesi ve konusy.lug tegkil eden dawaruglara iligkin Tiirk ceza Kanununun 195 incimaddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasr hususunda;

Oy birliti ile karar alndr.
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Kaymakam

B. $ehir. Bel .Silifke
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