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SİRKÜLER
NO: 2020-114 1 ARALIK 2020
KONU: SOKAĞA ÇIKMA VE YENİ TEDBİRLER GENELGELERİ AÇIKLANDI

30.11.2020’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Koronavirüs (Covid-19) pandemisi 
kapsamında yeni tedbir kararlarını içeren “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi ile Yeni 
Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi” açıklandı. Aşağıda ayrıntıları sıralanmış olan genelge 
kararlarında, belirli gün ve saatlerde ikinci bir emre kadar uygulanacak olan sokağa 
çıkma yasakları yer almıştır. Fakat genelgenin önemli noktalarından birini de, sokağa 
çıkma kısıtlamasından hariç tutulan üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık, tarım ve orman 
faaliyetleri içinde yer alan yerler ve kişiler oluşturmaktadır.

İkinci genelge olan Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi’nde ise, kamu kurumlarının çalışma 
saatleri, cenaze ve düğünlere katılım, AVM’lere giriş ve HES kodu uygulaması, kapanacak 
mekânlar hakkında bilgiler açıklanmıştır.

A) Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi
 
1. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de 
başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 
05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Uygulama 4 Aralık 2020 tarihinde saat 21:00’de başlayıp 7 Aralık 2020 saaat 05:00 bitecek ve 
her hafta sonu uygulama bu şekilde devam edecektir.
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1.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin 
aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te 
belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
 
1.2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve 
kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, 65 yaş ve üzeri ile 20 
yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç 
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, 
manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Bu saateler içinde adrese teslim satış 
da gerçekleşecektir.

1.3. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı 
iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. 65 yaş ve üzeri ile 
20 yaş altında bulunanlar kişiler hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması 
ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine 
yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Ekmek dağıtım araçlarıyla sokak 
aralıklarında satış yapılması yasaktır.

1.4. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi Pazar 
günleri 10.00- 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık 
olabilecektir.

2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde 21.00 05.00 saatleri arasında 
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama 1 Aralık tarihinde başlayıp bundan 
sonraki haftalarda da devam edecektir.

2.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin 
aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te 
belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

2.2.  Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki 
tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır.

3. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) 
aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

3.1. Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

•	 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 eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine 
katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),  
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•	 Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp 
ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, 
geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

•	 ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
•	 Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
•	 Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,  
•	 Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri 
Bakanlığı’na ait E BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara 
doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla 
seyahat edebileceklerdir.
 
3.2. Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak 
toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. 
İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat 
edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından 
muaf olacaktır.
 
4. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç 
duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek 
Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır.
 
B) Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi

Genelgede yer alan kararlar (1.madde hariç) 1.12.2020 saat 21:00’den itibaren uygulanacaktır.

1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı 
doğrultusunda; illerde Valiler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma 
başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00 16:00 arası 
olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden 
düzenlenmesi,

2. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, 
ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/
ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi,
 
3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelge ile 
belirlenen saatler içerisinde (10.00 13.00, 13.00 16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım 
araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması,
 
4. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli 
idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi 
Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi,
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5. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, Nikahlar 
ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi 
ile düzenlenmesi,
 
6. Evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; 
 Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere 
müsaade edilmemesi, 
-Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun 
vatandaşlara hatırlatılması,
 
7. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi, AVM Covid 19 sorumlusu ve pazaryeri 
yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM’lere girişte 
çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama 
yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM’ye 
kabul edilmesinin sağlanması,
 
8. İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara 
girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde 
bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz 
alınması,
 
9. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi,
 
10. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği 
uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın 
tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesine,

www.pkfik.com
http://www.pkfik.com

