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 İstanbul İli İl Pandemi Kurulu Kararları Hakkında   
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Pandemi Kararları; 

İstanbul İli İl Pandemi Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından pandemi 

önlemleri neticesinde birtakım kararlar alınmıştır.  

Alınan Kararlar;  

1. Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili İçişleri 

Bakanlığı Genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımızda belirlenen kural ve 

önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin; vatandaşların kalabalık 

şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park 

ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu 

doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine, 

 

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmasına, 

 

Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, 

restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı 

olmaksızın),  

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,  

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,  

Nikah/Düğün salonları,  

Halı sahalar ve spor salonları,  

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,  

Tiyatro, sinema ve konser salonları,  

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler, 

 

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta 

kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sanayi tesisleri dahil tüm özel sektör 

kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma 

yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasına, 

 

4. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin; 

 Bakanlıklara bağlı ve ilgili Kurum ve Kuruluşlar için 09:00-16:30, 

 Mahalli İdareler için 09:00 -16:30, 

 Sağlık Sektörü için 08:30 -16:30, 

 İlkokul – Ortaokul – Ortaöğretim kurumları için 09:00-17:00, 

 Okul Öncesi eğitim kurumları ve Kreşler için 07:00-19:00, 

 KİT'ler için 09:00 -16:30, 

 Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00,     

olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine, 

 

5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat 

ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması ve aksaklığa mahal 

verilmeden uygulanmasına, 
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6. Vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında 

hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları 

konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine, 

 

7. Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için yukarıda 

belirlenen kademeli mesai saatlerinin uygulanmasına, gerekli hazırlıkları 

yapabilmeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma hizmetleri ile ilgili 

gerekli planlamaların yapılabilmesi açısından 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren 

başlanmasına, bunun dışında yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin kararların 

uygulamasına ise 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren başlanmasına, 

 

Karar verilmiştir.   

 

Karar İçin; 

 

http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/PDF/il_Hifzissihha_Meclis_Kar

ari_No_100.pdf 
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