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İl §algın Denetinı Merkezi

Sayı : §-9834B008-952.03.03.054l349
Konu ; Koroııavinis Ek Tedbirleri
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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri tsakzuılığı İller İ<Jaresi Genel Müdürlüğünün 03.l 1.2020 tarihli ve l8089 sayılı Genelgesi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm ülkelerde etkisini gösternıeye devaıır etnıekte ve

vaka sayılarınela citldi artışlar yaşaııınaktaciır. Ülkemizde de iÇerisinde bulUndUğUmUZ

kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri o|an temizlik, maske ve

mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemIer
belirlenmektedir.

Bu çerçevede 03. 1 1,2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşka n ımızın başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ilgi Genelge ile bildirilmiş
oiup, bu kararlar doğrultusunda;

1. Sağlık Bakanlığı "Cavid79 Salgın Yönetimi ve Çalşma Rehberi" ile Içişleri
Bakanlığının ilgili Genelgelerinde belirienen kural ve önlemler doğrultusunda
yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği
pazaryerİ, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve
bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu

doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu baziı denetimlere (her il kendine
uygun şekiide planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması;
*Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygıılaınalar hariç olmak üzere lokanta,

restoran, pa§t&ne, kafe, kafeteıya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrıını olnıaksızın).
-Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
-Berber, kuafor, güzellik merkezi gibi işyerleri,
-Nikah/ Düğün salonları,
-Halı sahalar ve spor salonları,
_İırteınet kafeler/salonlar ve elektronik oyuıı yerleri, bilardo salonlan ve lunaparklar,
-Tiyatro, siııema ve konser saloııları,
-Yüzme havuzu, haınanı, kaplıca, sauıla vb. yerler,

3.26,08.2020 tarih ve 2a20l11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

*Bu belge cleku,oıik inızalıdır. iınzalı suretiniıı aslını göıııck içiıı h!ı]ı.ç:l/ıçwvy.tı-icisleri.gııv.ır/EvrakDtı&!,ulııııa adrcsine
giıerek ü t2 wM ı V- 0 zlı ı'4 L- j vmO J 3 -Lİ,ı / ? S+*na nv DNo2 1 koduııu yazınız.
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doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi
tesisleri dahil) kuruluşIarıııda uzaktan ı,c/veya dönüştiınlü çalışma gibi esnek çalışnıa
yöntemlerinden azami d üzeyde faydalan ı lmasının sağlanması,

Ayrıca kaı,nu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları
göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve
bitiş döneınlerinin İI Pandcnıi Krırrıllarında dcğerlendirilerek iI gcııeli için bir planlanıaya
gidilıncsi,

Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06;00'dan itibaren kademeli olarak
başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00-15ı00, 06:30-15:30, 07:00-
16:00, 07:30-16:30, 08:00-17:00, 08:30-17:30, 09:00-18:00 vb.

mesailvardiya uygulamalarına geçi lmesi,
4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık oıtam|ardan uzak durmaları, zorun|u

haller dı5ında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden
kaçınma|arı konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaIiyetlere ağırlık verilmesi,

Gerektiği değerlendiı,i lnıektedir.
Kaymakamlarımızca yukarıda belirti len esaslar doğru ltusunda 04. 11.2020

Çarşamba gününden itibaren geçerli o|acak şekilde Umumi i-lıfzıssıhha
Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları
karariarının ivedilikle alınması, uygulan,ıada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adii işlemierin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle ,drz ye rica ederinı.

I-Iultısi DOĞAN
Valia.

valiyardımcıst
Ek: llgiCenelge (3 Sayta)

Dağıtıın:
Ccrcği:

30 İlçe Kaymakaınlığı
Kaınu Kuırrm ve Kuruluşları

*Bu lıclge clektronik imzalıelır, inızalı sureıinin as|ını gönıek için lııpşzuı:ıı_e.ğ:i/çtj,x,ıı:_ıtil:ıgliDgguJ:ıugadresiııc
gircrek ( T2 wMI V-0 zRr { L- j Vmo J3 -LH / 7 § + -na n v Dı.io2 ) kııdunrı yazınız.

Bilgi:

Ege Ordusu Koıırıtanlığına
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığıııa
İzmir Bölgc İdare Mükemesi Başkanlığına
İzınir Cumhuriyet Başsavcıl ığına
üniversite Rektörlükleri
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