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İçişleri Bakanlığı tarafından Yayımlanan Yeni Tedbirler Genelgesi 

 

30.11.2020 tarihinde Kabine toplantısını müteakip Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda 

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan düzenlemelere ait genelge yayımlanmıştır.  

 

Bu bağlamda ikinci bir karara kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’den itibaren geçerli olarak, 

  

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,  

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların 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,  

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,  

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,  

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade 
edilmemesi,  

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları 
kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi,  

Ayrıca AVM’lerde ve semt pazarlarında kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid19 
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,  

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,  

Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi,  

 

***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 

denetlenmesi sağlanacaktır. 
 
Saygılarımızla. 
 

 

 

 

 


