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iı.,çEHIFZIS S lH SYoNKARARl

llce Hıfzıssıhha Komisyonu OYnsnü2lPerşembe günü, Kaynarca Kavınakamı N'lchmet Ali

rı,ıırergl-i Başkanlrğında ;;ffi; &;a Tsimteri 1,g imzaleüı buluııan üyeıerden

ffigfi T#}i,'-rİ';:'fi l}#:'."J,,;*i!Ü"ilrr::,Jansondeıecctchıikeıioıan.ycni
tio Koronavirüs (covid_ı9) *,#ffihĞ;i,uiui"i"a* oı,ı','a'İ:"L'}J"'#::İ,'jil:[

;ffi".s"os]Jİ.ı<"uıllgl'n" 
-kişil" u*" teması azaltmak,

amacıylal
22.oİ.2o20tarihli ve 5762 sayılı içişlcri BakanlığılT_G^":lİ",j;5_-i;[,;'rı;f;i"ilil;

i'jil*§*ib,:#l';rJ'Hfffi,r$,,","Şrİ,Tİrd:il{a19,i"ic},ig"ilıJ8ıitinüzdc
nı nı ıo00 tarihina"n ron,u oofrJffi nl-aaİ**,,,n geçici olarak sokağa çıkrııalarının

İ;;;,;. llişkin karar alınarak uygrrlanmaktaoır, rn Başkanlığında toplanan"Üffiffi- p'İ-n",ı günü sayın cyü*b5kT],,]1

Cumhurbşkanlığı KabinesinOJ, g];;-rc""l,n,n_9n_,İİ ib 65 raş vc üzeri ile krunııi

rahatsızııkıan oıan uaunaaşıjn;;"i;;ıtkzz9"9,9 "Trhi;" i]İi,r:li! .il,,üt

#hi,*:ln,ih-l,ş- ;;1x!ifi!,tl1,1Tş]ö#};;;;;iik ;,nan sokağt

cıkma kısıtlamasına ilişkin ,..'#;;l.;;;ö'r,0-'*ir,ina,n itibaren (j1 giindür) u}_guıanoıgı

tn::şj;};'Hş"]1,*" sayııı içişıeri Bakanıığının,Geneıgesi iıe 8ı iıinıizdc sokağa

"ik u!aİ, kısıtlanan 65 yaş re5;,H tü;;;n;ahats]zlıkları olan vatandaşlurlmlz \e lntl}_aç

duwlan hallerde refukatçilenn'"JlO^"Ö#ÖİÖ-P,o, 
günü, l1,00-t5,00 saıtlerı ırasında

vü.riıme mesafesiyle sınrrlı "#".;;;i;"*f. 
kriuı,nu riayer ctmek 'c nlaske takmak

'kaydıyla dışarı çıkabilmelerine ienelgcsi ilc sokağa çıkmaları
rÖ:d;:;fi' ;İll ve 6235'sayıh içişleri_B_akaılğının 

(

liii,,ffi n,tJ",lffi [*l,t*['ııı,::i,lşig,._#:1liİlf Tü**
:;HH;;'r,";;lı otmak, sosyal mesafe kuralına riayct cm

İİtr,:ffi-l,ff*n1ffiİİiıu.,.,r,n a,ru,ı,çıkabilecekıer, tarih vc saaı araıığı dışında

H:lü.di;ffi P 1-::i1*"*tt;l,i:İ*i5;*İi*;}İ:: :il;i,!:il,p][T:
:,ı;lli'*lJilİi;|'*j,"J;.""",flHeruu,;fr;.;i;;;k 

ge-rekıi ıedbirıeriır aıınnrası tc

iiTİffll11il',ilHli",, uymayan *,Tdli,i.y:ri:l"'}l,jil]llx ffi*;Hi};l',,li'
maddesi gereğinc" ia.i p"ryo"i?İr, 

',r.ii.Jri. 
"vı.,rıı,g,n 

Ju.unıuna giirc Kantınun ilgili

maddeleri gereğince iı.nr rjp,inı?o t.rr., ,rç ieşkil ctıen daYranışlara ilişkin I,ürk (,eza

Kanununun t95 inci maddcsi't"pl"*"a" g*.ı,li adli işlcmlerin başlatılıılasına.

1593 sayıtı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğincc o.v birliği ile kaıar ı'erilnıiŞtir.
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Evr.kn elettİonik im"jtl surcıirıe http://e_belge.sagtik.gov.tİ adrEsinden e9dfi9ctücego7d-a8ol -?eedrbc6355 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu beltc 5070 say|lt cletüonik i ltza kanuna gö.e glİvenli eıclfonik imz! ile imzalarımısıır.



il'Ll?s İş,Tiliilü,*İH\#",,,JJi: 
tlh:İ,.T,Tİl,T*i#;:J,o'::]#", 

"j

edilebilecektir. !_ı^ t.^ıan,e§ilmis sacların vc kullanılan araç vc

şLl#;nşm**ı:fu[,T*Tf1*!:*şx} 
jllyiıff k}tıL":,

uŞİ,';;ruş}İ::i i:,l:}J"ffi nda buıunuımasına geçici sürekı iğiııc izin

verilmeyecektir,
iii^,,,iJilı*ı,J:,r:f:ll;3i],T.ffi :i:lilTi'lHil[t111','.'.tŞ.,l,:o^.:İİİ:l
'ur'ı' 

içişı"'i Bakanlığının o"n 
n;.,., otaıak sokağa çıkma t(ısıtlanmasından 05,0{-2020 tann

dognuş oıan-vaun$liy,TrHİ;i" i*rlür"t*ndan işycrleri ile illiyctlcrini göstcrcn

ve 6238 salılı Genelgemız xapsT"":" ":::,,::_,_.,", ı.^ı_uı.sı,,n izinli sal,ılması,

ffufi
Umumi tlıfzıssıhha Kanununun '".i Tİl]İil,_,,"ffii 

,_raJeıe.i,gereğincc 
üst limittcn ışıem

;#;';;.; "yk,nlığın 
duıumuna,", 

}jlİ"J"",ilİi',,"111lş"*ununun 
ıçs, maddesı

i.ll,'tri,la}!iHi,,']i"iJ,l,k;"oaşıatıımasına,

l593 sayılı umumi Hıfzıssıhha karıunu gereğince oy birliği ile karar veıilııiştir'
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