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KıRKLAREıi vnıiıiĞi
iı- urvıuıvıi HırzıssıHHA KURULu KARARı

KARAR rnnirıi ı L9.LL.2o2a
KARAR NO :2020/L35

Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve Dünya sağlık Örgütü tarafından pANDEMl o|arak nıteıenaırııen koronavirüs
(Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek
İçin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istİnaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27. Ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki
kararlar alınmıştır.

L7,1t,2020 tarihinde SaYın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
CumhurbaŞkanlığı Kabinesinde a|ınan kararlar doğrultusunda gönderİıen içşıerı Bakanlığının
I8,LL,2O2O tarih 19161 saYılı Genelgesine istinaden 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den
itibaren geçerli olaca k şekilde;

1, AlıŞveriŞ merkezi, market, berber, kuaför ve güzeIIik merkezlerinin sadece saat
10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,

2, Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila
20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık
olabilmelerine, Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firma|arınca saat 20:00 den
sonra sadece telefonla Ya da online sipariş üzerine paket servis hizmetiverilebilmesine,

Şehir|erarası karaYolları kenarında bulunan Babaeski-Havsa arası o3-o5 otoyolu 3.
kilometrede kuzeylgüney tarafında Metro Dİnlenme Tesİsleri, Babaeskİ-Lüleburgaz 03_06
otoYolu 17. kİlometrede kuzeylgüney tarafında Reis Dinlenme Tesisleri, Lüleburgaz_Saray
03-07 ].5. kilometrede kuzeylgüney tarafında Ahmetbey Dinleme Tesislerindeki yeme_içme
yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına,

04.t1.2020/L26 tarih ve sayılı il Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararının 2. maddesi
hükmünün:

"AŞağıdaki iŞYerlerinin en geç saat 22.00'de kaponmalarının sağlonmosına,- Oturma düzeni olmayan esnaf çay ocakları,
- Nikoh/düğünsalonlorı,
- Spor salonlorı,
- Lunoporklar,
- Tiyatro ve konser salonları,
- Yüzme hovuzu, hamam, kaplıca, sauno vb. yerler''

Şeklinde d üzeltilmesine,
3, 37/t2l2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise

kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo
salonları, lokaller Ve çay bahçeleri ile halı saha|arın faaliyetlerinin durdurulmasına, daha önce
faaliYetlerİ durdurulan nargile salonları, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna,
disko vb. yerlerle ilgili uygulamanın aynen devamının sağlanmasına,
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4. İl genelinde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10:o0 ila 13:00
saatlerİ, 20 YaŞ altı vatandaŞlarımızın (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün
iÇerisinde 13:00 ila 15:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine {işyerleri ile illiyetlerini
gösteren ÇalıŞma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise
belirtilen YaŞ gruPlarındakivatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

Bu itİbarla; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 /6I tarih ve sayılı kararının; J8
YaŞ altı Çocukların sokağa Çıkma kısıtlamasının kaldırılmosı, 65 yaş ve üzeri olonların ise 1o.0a
- 20.a0 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine ilişkin hükümlerinin iptal edilmesine,

5. Yenİ bİr karar alınıncava kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatteri dışında sokağa
çıkma kısıtlaması uyguIanmasına,

üretim.imalat ve tedarik zincirlerinin bu kısıtlamadan muaf tutuımasına.
Bu doğrultuda i|k uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım

Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım pazartesi
05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar
yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine,

Sokağa Çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisinien az düzeyde tutmak amacıyla;

5.1. AcıK oLAcAK ıSYERı. ıSLETME VE KURuMLAR

a) İlaÇ, tıbbicihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesive satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerle ri,

b) Kamu ve özeİ sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner kliniklerive hayvan
hastaneleri,

c)Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruiuşları ile
iŞletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birim|eri afetie ilgili
ÇalıŞma Yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç idaresi, pTT vb.),

Ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis
ve iŞletmeler (rafinerive petrokimya tesisleri i|e termik ve doğalgaz çevrim santrallerigibi),

d) Yurt iÇi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan
firma la r,

e) Oteller ve konak|ama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.

faa liyetleri yürüten işletme/firma la r,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftliklerive hayvan bakım merkezleri,
ğ} Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluş|arı, gazete

dağıtıcıları,
basım matbaaları ve gazete

ı) Valilik/KaYmakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.oOO nüfusa bir
adet ve il sınırları iÇinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km
iÇin bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu
madde kaPsamında aÇık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile
belirlenece ktir),
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i) Sebze/meyve toptancı hallerinin
açık kalmalarına,

5.2 isTlSNA KApsAMıNDA oLAN KlşlLER

a) Yukarıda belirtilen "AÇık Olacak İşyeri, işletme ve Kurumlarda'' yönetici, görevli
veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni Ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik
görevlileri dehil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD,da ve afet
ka psa mında faa l iyet yürütenle r, gö rev a la n la r,

Ç) ÖSYIV tarafından ilan edi|en ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler
(bu kİŞilerin Yanlarında buİunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav
görevlileri,

d) Cenaze defİn iŞlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlilerİvb.) ile birinciderece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim
ve altYaPı sistemlerinin sürdürülmesive arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veYa malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
Yurt dıŞıtaŞımacıİık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevliolan|ar,

g) YaŞlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve irnalat tesislerinde çalışanlar,
h) KüÇükbaŞ-büYükbaŞ hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetiniyürütenler,
ı) Seıvis hizmeti vermek üzere dışarıda oIduklarını belgelemek şartı ile teknik seıvis

çalışa nla rı,

i) İŞYerlerinin kaPalı olduğu saatlerde/günlerde sürekliolarak işyerlerini bekleyenler,
j) BelediYeİerin toPlu taŞlma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve

mezarlık hizmetleriniyürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
k)Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışlarıdahil),
l) Yurt, PansiYon, ŞantiYe vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçla rın ka rşıla nması nda görevl i ola n la r,

m) İŞ sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan
yeri hekimivb.),

n)Veteriner hekimler,

çalışanlar (iş

o) otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "ÖzelGereksİnimİ,, olanlar ile
bunla rın veli/vasi veya refa katçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında
Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvaniarını besleyecek olanlar,

P) BİtkiseI ve haYvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,
pazarlanması ve nakliyesinde ça lışanla r,

r) ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis
hizmetinde görevli olanlar,

Ş) Mahkeme kararı ÇerÇevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecek|er
(mahkeme kararını ibraz etmelerişartı ile),

oluşturulan Hayvan
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t) SeYircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer
görevliler,

u) Şehirlerarası toPlu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemivb.)görevli olanlar
i|e bu toPlu ulaŞım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezeıvasyon kodu vb. ibraz ederek
be|geleyenler,

ü} Şehir iÇi toPlu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.)
sürücü ve görevlilerinin

istisna kapsarnında sayılmasına,

5.3 Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde
VatandaŞlarlmlzln özel araçlarıyla şehir içiya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olup

Ancak;
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor

raPoru ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veYa eŞİnİn, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine

katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
- Bulunduğu Şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp

ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yoiculuk bileti,
geldiğiaraÇ Plakası, seyahatinigösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özelveya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- ceza infaz kurumlarından salıveri|en

VatandaŞlarlmızln, Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde içişleri Bakanlığına ait E-
BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru
YoluYla SeYahat izİn Kurullarından izin almak kaydıyla özelaraçlarıyla seyahat edebilmelerine,

6. tl.t1.2021/t29 tarih ve sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen cadde,
sokak Ve meYdanlar ile ilimiz genelinde toplu taşıma durakları ve otobüs
terminallerinde; keza L3.IL2O2O/130 tarih ve sayılı il Umumı Hıfzıssıhha Kurulu
Kararı ile alınan il genelindeki tüm mahalle/semt pazar yerlerine getirilen sigara içme
yasağının deva m ettirilmesine,

7. Yerel Yönetimler tarafından şehir içi toplu u|aşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak,
seferlerdekİ seYrekleŞmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının arttırılması
olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü tedbirin a|ınmasına,

8, İÇiŞleri Bakanlığının 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgesi doğrultusunda ve Il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.09.2O2O tarih ve 2O2O/gg nolu kararıyla düğünlerve
nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;- Nİkah törenleri/merasirnlerinin maske, mesafe, temizIik kurailarına

asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika
uyulmasına,

süre şartıylagerçekleştiril mesine,
- Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kura|ları

şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine,
- Keza nikah merasimi yapılacak mekanlarla ilgili esaslara ilişkin L3,a6.2020/65 tarih

ve sayılı, düğün yapılacak mekanlarla ilgili 24.06.2a2o/72 tarih ve sayılı, nikah ve düğünlerde
uYgulanacak ilave tedbirlere ilişkin 20.08.2o2o/96 (B. Madde) ile 27.09.2o2o/Iog tarih ve
saYıİı İl Umumi Hlfzıssıhha Kurulu karar hükümlerinin de uygulanmasının takip edilmesine,

ile nikah merasimi
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Ayrıca taziye evlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 16.03.2020/02 tarih ve
saYılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararının uygulanmasının devam ettirilmesine, 1çişleri
Bakanlığının 30.07.2020 tarih ve 72682sayılı Genelgesidoğrultusunda ilimiz genelinde taziye
evlerinde, evlerde, açık alanlarda toplu taziye yapılmamasına,

Yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksak|ığa meydan
verİİmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari lşlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına;

Oybirliği i|e karar verilmiştir.

Vali
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