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Vali Kemal ÇEBER

;

İçişleri Bakanhğımızıı 15.12.2020 tarihli "Koronaviıüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu
genelgesine istinaden;

-

I(oronavirüs (CÖvidl9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açrsından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fıziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sra hayatın her alanına yönelik
uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya
geçirilmektedir. Bu doğrultuda;
1,. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, I Ocak 202I Cuma
gününün resmi tatil olması da göz öntinde bulundurularak, 3I Aralık 2020 Perşembe günü
saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin
tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi gtinü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde
ilimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 202I taihleri arasmda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasr
sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamalarına dair daha önce alınan 96 nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararrmrz kapsamında
belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de
geçerli olmasına,

2. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince

ilimizdeki balıkğıİbahk 1ezğahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazat günleri 10.001

7.00 saatleri arasİnda yat'öndaşlara hizmet sunabilmesine,

3. İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade
sonu
gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avuk4tlar ve yaklaşan

yl

işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin, belirtilen
görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istişna kapsamındaki kişiler ve
yerler arasma eklenmesine, yargısal görevlerin icrası gereği aıukatların özel ara{rarıyla
şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,
4. Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana srnıfları ile

ilgili üygulamanın

Velilerin talebine bağlı olarak ilgili illilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda
resmi ve özel anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarınday:Jız yüze eğitime
geçilebilmesinde,
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Yuz Yize eğitime geÇecek olan resmi ve özel anaokulları, öze| eğitim anaokulları ve
uYgulama sınıflarının ilgili illilçe milli eğitim müdürlükleri tarafindan belirleherek, okul
öncesi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında
alınmasrna,
5. Daha önce 94 nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararrmrz ile ilimiz genelinde 1 Mart 202I
tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteligindeki mislek kuruluşları ve üst
kuruluŞları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsama
sendikal arı n y ap acağı genel kurul dahil etkinl iklerin de eklenmesine,

6,

ŞaıtlandırılmıŞ havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik
havalandırmalklima sistemlerine uv filtre takılmasına, bakımlarrnın düzenli ve sık

yapılmasının sağlanmaslna,

Havalandırma/kliina sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel m-ahallerinde,
ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılmasına,
bakımlarının düzenli olarak yapılması ve filtrelerin sık sık değiştirilmesine,

mahallin metreküpüne uygun ,uyrdu

UYgulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına, allnan karara uymayan kişi ve işletmelere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun
ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara
iliŞkin Tüfk Ceza Kanununun I95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemİerin
başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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