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:Haziran Ayl Nollllallesme Tedbirleri

CANDIR ILCESI UMUMI HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

119cmiz Umumi Hlセ lsslhha Kurulu,01.06.2021 Sall giini saat:10:30'da Kaymakam candlr

Kaymakam Vekili Ralnazan CIHANGIR ba§ kanllこlnda,a,aЁ lda imzalarl bulunan hlfzlsslhha

tyelerinin k激11lml ile olattan isti toplanarak,i19e genelinde Koronaviriis(Covid-19)Salginl

hakklnda tedbirlerin allnmasl amaclyla a,aこ ldaki kararlar alinml,tlr.

Korona宙riis(Co宙 d-19)Salglninln toplum sa言 1lЁl Ve kamu dizeni a91slndan olu,turduЁ u
riski yёnetine ve hastahこ ln yaylllln hlzlnl kontrol altinda tutma alnaclyla, salglnla miicadclc

siirecinin temel prensipleri olan temlzlik, maske ve mesafe kurallarinln yanl slra hayatln hcr

alanina yёnclik uyulinasl gcrckcn kurallar ve ёnlellller; salglnln gencl scyrinin ve SaЁ hk
Bakanll言 l ile KoronaviJns Bilim Kurulllnun ёnerilerinin deЁerlendirilmesi sonucunda

Cumhurba,kanll言 l Kabinesinde allnan kararlar dottrultusunda belirlellmektedir.

Bu 9er9cvcdc gcrck 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana slraslyla uygulan klsIIli kapanma,

tam kapanma ve kademeli normalle,me tcdbirleri ilc birlikte sosyal izolasyonun artlrllmasI

gerekse aziz milletimizin tcdbirlerc uyum noktaslndaki saこ duyulu ve fedakarca yakla,lml
sonucunda giinliik vaka, hasta vc a言 lr haSta sayllarlnda ciddi bir di,■ ,ya,andl言 l kamuoyunun
malumudur.

C)tc yandan hcp birlikte clde edilen bu ba,arinin siirdiiriilmesi,salglnln yayllllnlnln kontrol

altinda tutulmasl ve市melenen a,1lama faaliyetlcri ilc birlikte kallcl normalle,menin saこ lanmasI

i9in salginla rniicadclc tedbirlerine riayet etllnek ёniimiizdeki dёnemde de ёncrnini korumaktadlr.

Bu dOЁrultuda salginln scy五ndc ya§anan geli,rnelcr ile Satthk Bakanhこ l vc Koronavirus

Bililn Kllruluntln tavsiyeleri,Sayln Cumhurba,kanlmlzln ba,kanllこ lnda tOplanan 31 Ⅳ〔ayls 2021

tarihli Cullnhurba§kanllЁl Kabincsindc clc allnarak; Haziran avl bovunca uvEulanacak olan

kademeli normallesme sirecinin ikinci etabl kapsamlnda a§ attldaki tedbirlerin l Haziran 2021

Sall ginii saat 05.00'ten itibaren hayata ge9irilmesi gerektiЁ i deЁerlendirilllni§ tir.

1。 SOKAGA cIKMA KISITLAMASI
Kademeli nom■ alle,me dё neminin ikinci etablnda;Pazartesi,Sall,carsamba,Per,embe,

Cuma vc Cumartesi giinlcri 22.00‐ 05。00 saatleri araslnda;Pazar ginleri ise Cumartesi gini saat

22.00'den ba§ laylp Pazar guniiniin tamanllnl kapsayacak ve Pazartesi gunii saat 05.00'de

tamanllanacak§ ekilde sokatta 91kma klsltlamasl uygulanacaktlr.

1.1-Sokaこa91kma klsltlallnasl uygulanacak siire ve giinlerde tretinl,imalat,tedarik ve

lojistik zincirlcrinin aksanlallnasl,satthk,tar11■ ve orman faaliyetlerinin siirckliliЁ inin Saこlarlmasl

amaclyla lEk'te belirtilen yerler ve ki,iler klsltlamadan muaf tutulacaktlr.

SOktta 91kma klsltlalnaslna yё nelik tanlnan muarlyetler,14.12.2020 tarih ve 20799 saylh

Gcnclgcrnizde a91k9a belirtildiЁ i,Ckilde inuaflyet nedeni ve buna baこ 1l olarak zaman ve giizergah

ile slnlrh olup aksi durullnlar muarlyetlerin kltiiye kullanIInl olarak gё riilerek idari/adli

yaptlrllnlara konu edilecektir.



SOkatta 91ha klSltlamaslndan muaf tutulan i§ ycri/fabrika/imalathanc gibi ycrlcrde 9ah,an

kisiler yapllan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 saylll Genelgcmiz 9cr9evesinde e― devlct

platfonllunda yer alan 19i,lcri BakanhЁ l e_ba,vuru SiSterni iizerinden allnan``9ah,ma izni gё rev

belgesilli''ibraz etinek zorundadlrlar.Ancak NACE kodu c,le,me hatasl,muaflyet kapsalnlndaki

bir i§ ycrindc gё rcv yapmaslna rattmCn alti,verenin rnuaiyct kapsarninda ollnallnasi ncdeniyle gё rev

belgesi allnamamasl veya cri§ im hatasl gibi durumlarda ёmetti bahSe konu genelge ckindc ycr alan

vc i§ vcrcn ilc 9all,anln beyan1/taahhiidiiyle manuel doldurularak imza altina ahnan``9ah§ ma izni

gёrev belgesi follllu"da denetimlcrdc ibraz cdilcbilccektir.

1.2‐ Tam giin sokaЁa 91ma klsltlarnasl uygulanacak Pazar giinlerinde bakkal, market,

manav, kasap, kuruyemi,9i ve tatllcllar 10.00¨ 17.00 saatleri araslnda faaliyet gё sterebilecek,

vatanda,larlrnlz zorunlu ihtiya91arinln kar,1lanmasl ile sinlrh ollnak ve arac kullanmamak

sartlvla(engelli vatanda§ larlmlz hari9)ikametlerine en vakln bakkal,market,manav,kasap,

kuruyemi,9i ve tatllcllara gidip gelebileceklerdir.

1.3… SokaЁa 91kma klsltlalnasl uygulanan siirc ve giinlcrde ekmek tretiminin yaplldlこ 1

flrin ve/veya unlu mamul ruhsath i,yerleri ile bu i,ycrlerinin sadece ekmek satan bayileri

(SadCCC Clmlck ve llnlu mamul satl,l i9in)a91k01acaktlr.Vatanda§ larlmlz ekmek ve unlu mamul
ihtiya91arinln kar,llanmasl ile sinlrh olmak ve ara9 kullanmamak ,artlyla(cngelli
vatanda,larlmlz hari9)ikametlerine yirime mesafesinde olan irlna gidip gelebileceklerdir.

Flrin vc unlu mamul ruhsath isyerlerine ait ekmek dattltlm araclarlyla sadece market vc

bakkallara cklnck seⅣ isi yapllabilecek,sokak aralarlnda kcsinliklc satl,yapllmayacaktlr.

1.4‐  Yabancllara yё nelik sokaЁ a 91kma klsltlallnaslna dair muaflyct sadece turistik

faaliyetler kapsamlnda gecicVklsa bir sire i9in ilkcmizde bulunan yabancllarl kapsamakta olup;

ikamet izinliler, gecici koruma statisindekiler veya uluslararasl korllma ba,vuru vc statii

sahipleri dahil olmak izere turistik faaliyetler kapsaml dl,lnda tlkemizde bulunan yabancllar

SOkatta 91kma klsltlamalarina tabidirler.

1.5‐ Kendi ihtiya91arlnl kattllayamayacak durumda olan ileri ya,gruplarmdaki veya

a[lr hastall言 l olan vatanda,larllnlzln l12, 155 ve 156 nulnaralarl iizerinden bildirdiklcri temel

ihtiy∞larl, V】EFA Sosyal Destek Gruplarinca kar,1lanacak olup, bu konuda gerek personel
gёrevlcndirilmesi gcrckse ihtiya91arin bir an evvel gidcrilmesi bakllnlndan gerekli tedbirler

Kaymakamlar taraflndan ahnacaktlr.

1.6… A,l hakttunl kullanarak iki doz a,l ollnu,olan 65 ya,ve iizeri vatanda,larll■ lz ile

18 ya, altl gen91er ve 9ocuklarllnlzla ilgili olarak, herkcs i9in uygulanan sokatta 91lCna

klsltlalnasinin dl,lnda ayrlca bir sokatta 91kma klsltlamasl uygulanmayacaktlr。

A,l haHo bulunmaslna raこ men a,l olmayan 65 ya,ve izeri vatanda,larlmlz pazar
gunleri dl,lndaki ditter giinlcrde sadece 10.00… 14.00 saatlcri araslnda sokatta 91kabilccekler;pazar

gunleri isc taln giin sokatta 91kma klsltlalnasina tabi olacaklardlr.

1。7- Sokatta 91ha klsltlamaslna tabi olup olrnadlЁ lna bakllmakslzln 65 ya, ve iizeri

vttanda§larlmlz ile 18 ya,altl gen91er ve 9ocuklarlmlz,ehir isi toplu ula,lm ara91arinl(metrO,

mctrobiis,otobiis,nlinibiis,dollnu,vb.)kullanamayacaklardlr.

Bu hiikiimden,NIlilli EЁ itim Bよ anll邑 lnln"Z yiiZC ettitilln ve ёttretirn yapmasinl uyglln
gё rdiittii ёttrenCilCr istisna tutulacaktlr.

2. SEHIRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli no.11lalle§mc dёneminin ikinci etabinda;sadece sokaこ a91kma klsltlamasI
uygulanan stire ve giinlerde sehirlerarasl seyahat klsltlamasl uygulanacak olup sokatta 91kma

klsltlamasl uygularllnayan siire i9crisindc §chirlerarasl seyahatc ili§ kin herhangi bir klsltlamaya

gidilmeyccektir.



2.1‐ sehirlerarasl seyahat klsltlamaslnln istisnalarl;
― Sokatta 91ha klsltlamasl uygulanan sure ve giinlerde vatanda,larll■ lzln u9ak, tren,

otobiis gibi toplu ta§lma vasltalarlyla yapacaklarl§ ehirlcrarasl seyahatler i9in ayrlca seyahat izni

allnasl istclllmcyecck,sehirlerarasl scyahat edecettini bilet,rezervasyon kodu vb.ile ibraz etineleri

yeterli olacaktlr. Bu durumdaki kisilcrin ,ehirlerarasl toplu ta,lma vasitalarl ile ikametleri

araslndaki hareketlilikleri, kalkl§―varl, saatlcriyle uyunllu ollnak kallnak kaydlyla sokaЁ a 91lCna

klsltlalnasindan rnuaf olacaktlr.

Z̈orunlu bir kamusal gё revin ifasl kapsamlnda ilgili lBakanllk ya da ka口 nu kurum
veya kurulu,u taraindan gbrevlendirilmi,olan kamu g6revlilerinin(mifeti,,dcnctmcn vb.)

ёzcl veya reslni ara91arla yapacaklarl ,ehirlerarasl seyahatlcrinc, kurunl kimlik kartl vc

gё revlendirme belgesini ibraz etmclcri kaydlyla izin vcrilecektir.
‐Kendisi vcya c§ inin,vefat eden birinci derece yaklnlnln ya da karde,inin cenazesine

katllmak i9in veya cenaze nakil i,lcmine refakat etmck alnaclyla hcrhangi bir cenaze yaklnlnln e…

devlet kaplslndaki 19i,lcri Bakanll言 lna ait E… BAsVURU veya AL0 199 sistemlcri tzcrinden
yapacaklarl ba,vurular(yanlnda akraba konullnllndaki 9 ki,iye kadar bildirimdc bulunabilccektir)

sistem taraflndan vakit kaybetmeksizin otomatik olarak Onaylanarak cenaze yaklnlarina ёzcl

ara91arlyla seyahat edebilmcleri i9in gerekli seyahat izin belgesi olu,tllrulacaktlr.

Ccnaze nakil ve defin i,lcmlcri kapsamlnda ba,vuru yapacak vatanda,larlmlzdan
herhangi bir belge ibrazl istenilmeyecek olup Saこ 1lk Bakanhttl ile saЁ lanan Cntegrasyon iizerinden

gcrekli sorgulama scyahat izin belgesi diizcnlellmeden ёnce otomatik olarak yapllacaktlr.

2.2…  Sokaこa 91kma klsltlamasl uygulanan siire ve ginlerde vatanda,larllnlzln 6zel
ara91arlyla,chirlerarasl seyahate,lklllamalarl esastlr.

Ancak asa言 lda belirtilen zorunlu hallerin varllЁ l durullnunda vatanda§ larlmlz,bu durumu
belgelendirmek;e‐ devlet izerinden 19i,leri BakanllЁ lna ait E‐BAsVURU ve AL0 199 sistemleri
iizerindcn Kaymakarnllk biinyesinde olu,turulan Seyahat izin Kurullarindan izin allnak kaydlyla

ёzel ara91arlyla da scyahat edebilcceklerdir. Seyahat lzin Belgesi verilen kisiler, seyahat siireleri

boyunca sokatta 91kma klsltlamaslndan l■ uaf olacaktlr.

Zorunlu Hal Savllacak Durumlar:
●  Tedavi olduttu haStaneden taburcu olup asll ikametine dё rlmck isteyen, doktor

raporu ile sevk olan vc/vcya daha ёnccden allrllnl,doktor randevusu/kontrolii olan,
O  Kendisi veya c,inin,hastanedc tcdavi gё rcn birinci derecc yaklnlna ya da kardc§ inc

rcfakat cdecek olan(cn fazla 2 ki,i),

●  Bulunduttu sehre son 5 giin i9erisindc gellni,ollnakla berabcr kalacak yeri olllnaylp

ikamct ettikleri ycrlc,illn yerlerinc dё llllnek istcycn(5 giin i9indc gcldiЁ ini y01Culuk

bileti,geldiこ i ara9 plakasl,scyahatini gё stcren ba§kaca bclge,bilgi ile ibraz cdcnlcr),

o  OSYlИ taraflndan ilan cdilcn sinavlar ile merkczi diizeyde planlanan sinavlara

katllacak olanlar,

●  Askcrlik hizmctini talnanllayarak ycrlc,iln ycrlerine dё lllllnCk iStcyen,

●  Ozel vcya karnudan giinlii sё zle,meyc davet yazlsl olan,

o  Ceza infaz kururnlarindan sahvcrilcn,

Ki,ilcrin zorunlu hali bulunduttu kabul edilecektir.

3.ISYERLERININ FAALIYETLERI

3.1¨ Yeme… 19me yerleri(restOran,lokanta,kafetcrya,pastane gibi);

 ̈Sa言1lk Bakanh言 l Salgln Yёnetinli ve call,Illa Rehberinde belirtilcn tiim kurallara

uyulmasl,masalar arasinda her yё nden 2 metre,yan yana sandalyeler araslnda 60 cnl lnesafe
blraklllnasl,

 ̈Aynl anda aynl masada aclk alanlarinda ni9, kapah alanlarinda ise ikiden fazla
mii,teri kabul edilmemesi,

Kaydlyla,



P̈azartesi,Sah,car§ amba,Per,crnbe,Cuma ve Curnartesi giinlerindc 07.00‐ 21.00 saatlcri

arasinda masada servis, gel‐al ve paket sewis,21.00‐ 24.00 saatleri araslnda ise sadece paket

servls,

― Pazar gunleri ise 07.00‐ 24.00 saatleri araslnda sadece paket servis, ,eklindc faaliyet

gёsterebileceklerdir。

3.2‐ 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmi,durumda olan;

S̈inema salonlarl,

―Kahvchane,klraathane,kafc,dernek lokali,9ay bahgesi gibi yerler,
―Intemet kafe/salonu,elektronik oyun ycrleri,bilardo salonlarl,
―Hah sahalar,spor salonlarl,a91k yiizme havuzlarl,
―Lunaparklar ve tenlatik parklarl,

S̈電1lk Bakanll言 l Salgin Yё netimi ve call,ma Rehberindc her bir i§ kolu/faaliyet alanl i9in

ayrl ayrl belirlenen kurallara cksiksiz uyulmasl,

‐Kahvchanc,klraathane,kafe,dcmck lokali,9ay bah9csi,9ay ocaЁ l gibi yerlerdc hcrhangi

bir ,ekildc oyun (ka言 lt―Okey, tavla dahil) oynanmamasl, aynl anda aynl masada aclk
alanlarinda tis,kapall alanlarinda ise ikiden fazla lni§ teri kabul edilmemesi,

―Sinema salonlarlnda O/0 50 kapasite(bir k01tuk dolu bir koltuk bo§ )slnlrina uyulrnasl,
Kaydlyla l Haziran 2021 tarihindcn itibaren(Pazar gtinleri haric)07.00-21,00 saatleri

arasinda faaliyet gё sterebileceklerdir.

Ote yandan kapah yizme havuzlarl,hamamlar,saunalar ve masai sa10nlan,nargile
salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi i§yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar

ahnlncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

3.3‐ Yukarlda sayllan i§ycrlcri dl,lnda kalan perakende ve hizmct sektё rindeki giyiin,

tuhaflye,ziiccaciyc,hlrdavat,terzi,berber gibi diikkanlar,biiro vc oflsler vb.isyerleri ile AVⅣ l'ler;

―Sa言1lk Bakanll言l Salgin Yё netilni vc call,ma Rehbcrinde i9erisinde bulunduЁ u i§k01u i9in

bclirlcncn tim salglnla mucadclc tcdbirlerine riavet etmek kaydlyla(Pazar giinleri hari9)07.00‐

21.00 saatleri arasinda faaliyet gё sterebilcccklcrdir.

3.4… Zincir rnarkctler ba,ta ollnak iizere 9e§itli isyerleri taraflndan a9111,veya belirli gin ya

da saatlere ёzgii genel illdiriln uygulamalarinln olu,turduttu yOEunluttun ёniine ge9ilcbilmesi i9in

indiriin uygularnalarinin en az bir ha■ a siirccek,ckilde uzun pcriyodlarla yapllmasl gcrchcktcdir.

3.5‐ Tam giin sokatta 91lCna klsltlallnasl uygulanacak olan Pazar ginlerinde;marketlerde

(ZinCir ve siiper marketler dahil)ZOrunlu temel ihtiya91ar kapsamlndaki t」 nlcr dl,lnda elcktronik

esya, oyuncak, klrtasiye, giyirn ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahOe malzcmclcri,

hlrdavat,ziiccaciye vbo iiriinlerin satl,lna iZin verilmeyeccktir.

3.6… Sa置1lk Bakanll言 l Salgln Yёnetimi ve ca11§ ma Rehberinde belirlenen kurallara uymak

kaydlyla pazaryerleri(Pazar giinleri haric)07.00… 20。00 saatleri araslnda faaliyet
gёstcrcbilcccklcrdir.

3.7… Online market ve yemek sipari§ flrmalarl,hafta ici ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri

araslnda evlcre/adrese servis,eklindc 9all,abileceklerdir.

4。 EGITIIⅦ…OGRETIIⅦ FAALIYETLERI

Halihazlrda  faaliyetlerine  devaln  etmckte  olan  kre,ler  ve  anaokullarl  kademeli

no■■1lalle,menin ikinci etablnda da faaliyetlerine devam edecck olup ditter tiim okul ve sinlf

seviyeleri  i9in  Milli  Ettitiin  Bakanll言 lnca  kalnuoyuna  duyurulduこ u  ,ekilde  uygulama
siirdiiriilecektir.



5。 KAMU KURUM VE KURULUSLARINDA MESAI

Cumhurbaskanll言lnin 14.04.2021 tarih ve 2021/8 saylll Genelgcsi ile Cumhurba,kanhこ 1

1dari I§ lcr Ba,kanll言 lnln 27.04.2021 tarih ve 17665 saylll yazlsl dottrultuSunda,kalnu kllrulln ve

kurulu,larinda uygularllnakta olan 10。 00‐ 16.00 saatleri arasl lncsai sistenli ile uzaktan/dё nii,iillnlii

gibi esnck 9all,ma usuliiniin uygulalmaslna kadcmeli nollllallc§ me dёnelninin ikinci etablnda da

dcvanl cdilcccktir.

6.TOPLANT1/ETKINLIKLIKLER ILE NIKAHLAR/DUGUNLER VE
ZIYARETLER

6.1‐ Dёncmscl a91dan zorunluluk ta,lyan spor kuliiple五 nin genel kurullarl hari9 ollnak iizcrc

sivil toplum kurulu,larl,sendikalar,kalnu kurumu niteliЁ indeki IIleslek kurulu,larl ve bunlarin

iist kurulu,larl ilc birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacaklarl geni,katlllmll her

tiirlii etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar crteleneccktir.

Dёnemsel a91dan yapllmasl zortlnlu olan spor kuliiplerinin genel kurullarl ise; fiziki

mesafe ile ternizlik/rnaske/1nesafe kurallarlna uン υllnasl vc a91k alanlarda kisi ba,l asgari 4 m2,

kapall alanlarda kisi ba,l asgari 6 m2 alan blraklllnasl kaydlyla yapllabilecektir.

15 Haziran 2021 Sall gininden itibaren isc si宙 l tOplllm kllrulu§ larl,sendikalar,kamu
kururnu nitcliこ indCki meslck kurulu,larl, birlikler vc kooperatiflerce yapllacak genel kurul dahil

genis katlllllnll etkinliklcrc;flziki rnesafc ile maskc/1nesafc/tcnlizlik kurallarlna uyulllnasl vc aclk

alanlarda ki§i ba,l asgari 4 m2,kapall alanlarda kisi ba§ l asgari 6 m2 alan blraklllnasl kaydlyla

izin verilecektir.

6.2-Nikah tё renleriile nikah merasimi seklindeki diこ inler;

―Aclk alanlarda:

―Sa言1lk Bakanll言 l Salgln Yё netinli ve call§ ma Rchbcrinde nikah tё rcnleri ve diigiinlcrle

ilgili belirlcncn tiim kurallara cksiksiz riayct cdillnesi,

M̈asa ve sandalyeler arasinda gerekli mcsafenin blraklllnasl ile ternizlik,maske,IInesafe

kurallarlna uyulllnasl,

―Yiyecek― i9ecek ikramlnin yapllmamasl,

…Kapah alanlarda ise yukarldaki kurallara ilave olarak;

K̈i,i ba,l asgari 6 1n2 alan blrakllrnasl,

Äzami 100 davetli ilc slnlrlandinllnasl,

kaydlyla 01 Haziran 2021 Sall giiniinden itibaren yapllabilecektir.

―Yiyecek― i9ecek ikrallnlna ve kapah alanlarda azami davetli saylslna iliskin klsltlalnalara 15

Haziran 2021 Sall gini son verilecektir. Bu tarihten solllraki nikah tё renlcri ve diittiinlcrde

yiyecek― i9ccck ikralnl yapllabilecek olup kapall alanlarda ki,i ba,lna en az 6 m2 alan blrakllmasl

kaydlyla azarni katllllncl slnlrl uygularmayacaktlr.

―Ni,an ve klna gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilccektir.

6.3…  Huzurevi, ya,ll baklnevi, rehabilitasyon merkezi, 9ocuk evleri gibi sosyal
korullna/baklln merkezlerinde kalanlara yёnclik ziyaretlere bu ycrlerde kalan her kisi i9in haftada en

食姫乙la bir ziyaret olacak§ ckilde izin verilecektir.



7. TOPLU ULASIM TEDBiRLERi

7.1- $ehirlerarast faaliyet g<isteren toplu tagrma araglan (uEak harig); araq ruhsatrnda
belirtilen yolcu taqrma kapasitesinin 7r50'si orarunda yolcu kabul edebilecekler ve arag igindeki
yolcularm oturma qekli yolculann birbirleriyle temasrnr engelleyecek (1 dolu 1 boq) gekilde
olacaktrr.

C)tobiis, trcn vb. §ehirlerarasl toplu ta§ llna ara91arlnda kapasite sinlrlamaslnln tespiti

slraslnda aynl adreste ikarnet eden ve ayn1 9ekirdek aileden (es, anne― baba, karde§)olan ki§ iler,

hcsaplamaya dahil edilmeyccek ve yan yana seyahat ctinelcrine izin verilccektir.

Ayrlca 2+l koltuk diizcnindeki §ehirlcrarasl tOplu ta,1lna yapan otobiislerde her iki cam

kcnarindaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup(ortadaki koltuklar bo,blrakllacaktlr),y01Cu

ta,1lna kapasitcsi buna gё re belirlenecektir.

7.2… sehir isi toplu ula,lm ara91arl(minibis,midibis vb.)ise 14.04。 2021 tarih ve 6638
saylll Genelgenlizle getirilen csaslar 9er9evcsinde °

/。 50 kapasite slnlrlarnaslna ile ayakta yolcu

kabul edilmemcsi kuralina tabi olarak faaliyct sunabileccklerdir.

8。 KONAKLAMA TESISLERINE DAIR TEDBIRLER

8.1‐  sehirlerarasl karayollarl izerinde bulunan dinlenme tesisleri(yerlesiln sahasl
icerisinde bulunanlar haric)ilc kOnaklama tesislerinin(Otel,mOtel,apart otel,pansiyon vb.)

iserisinde bulunan yeme‐ i9me yerleri(sadece konaklamall mi,tc五 lerle smlrl1 01acak,ekilde);

aynl lnasada aynl anda a91k alanlarinda■ 9,kapall alanlarinda ise ikiden fazla mi,teri kabul
cdilmemck kaydlyla hizmet verebilcceklerdir.

8.2‐ Konaklama tesislerinin kapall alanlarinda bulunan cこ lence mcrkezleri kapall tutulacak

vc bu alanlarda rniisteri kabul edilmeyeccktir.

8。 3¨ Konaklama tesislcrinin a91k alanlarinda toplu eЁ lenCe seklindc etkinliklere kesinlikle

izin verilmeyccek,bu yerlerde yottunla,manin ёniine ge9ilebilmek adina iziksel mesafe kurallarma

azami ёzen gё sterilecektir.

8.4‐ Soktta 91kma klsltlmasl uygulanacak olan siire ve giinlcrde konaklama tesislerinde

rezen/asyonunun bulunmasl(bedelinin tallnam1 6delllmi, olmak kaydlyla)vatanda,larlmlz
a91slndan sokaこ a91kma ve/vcya,chirlerarasl seyahat klsltlalnasindan muarlyet sattlayacak olup

bu ama91a seyahat edecck vatanda,larlmlzln dcnetimlerde rezervasyon vc ёdeme belgelerini ibraz
etmcleri yeterli olacaktlr.

8.5… 30.09.2020 tarih ve 16007 saylll ile 28.11.2020 tarih ve 19986 saylll Gcnelgeleriiniz

dOttrultusunda konaklama tesislerinin denetil■ leri etkin§ ckilde siirdiirtilecek,sahte rezervasyon

basta olllnak iizerc hcr tiirlii kё tiiye kullanllnln ёniine ge9ilecektir.

9.GENEL ESASLAR

9。 1‐ Valilik ve Kaymakarnhklarca; Sa言 1lk Bakanl増 l Salgln Yёnetimi ve call,ma
Rehbcrindc her bir i§ kolu/faaliyet alanlna iliskin ayrl ayr1 01arak belirlcllllni, olan koronaviriis

salglnlyla miicadcle ama9h tedbir, usul vc csaslarin ilgili i,yeri yctkililcri vc 9all,anlarlna

hatlrlatllmasma dair bilgilendirme faaliyetlerine a言 lrllk Ve五 lecektir.

9。 2¨ Gcrck Bakanl屯 lmlz Gcnelgeleri gerekse Saこ 1lk Bakanll言l Salgln Yё netimi ve call,ma
Rchberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar 9er9evcsindc, Kaymakamlarlmlzln koordinesinde



EK:SOKAGA cIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KisiLER LiSTESi

SOkatta clkma klsltlamalarinin uygulanacattI Siire ve ginlerde istisna kapsanlinda olduttunu

belgelelmek ve muarlyet nedeni/gizergabl ile slnlrll ollllak kaydlyla;

1.TBヽ4Ⅳl iiyeleri ve 9all§ anlarl,

2.Kamu diizeni ve giivenlittinin Sattlarmasinda gё revli Olanlar(ё Zel giivenlik gё revlileri dahil),

3.Zorunlu kamu hizmetlerinin stirdilrtilmesi i9in gerekli kallnu kurllm ve kunllu§ larl ile i,letmeler

(HaValimanlarl,limanlar,slnlr kapllarl,giimtikler,karayollarl,huzurcvlcri,ya,h baklm cvlcri,
rehabilitasyon merkezleri,PTT vb。 ),buralarda 9all,anlar ile ibadcthanelerdeki din gё revlileri,Acil

Cagrl Merkezleri,Vcfa Sosyal Destek Birimleri,11/119e salgin Denetim Merkezleri,Gё 9 1daresi,
Klzllay,AFAD ve afet kapsamindaki faaliyctlerde g6rcvli olanlar ve gё niillii olarak gёrev
vcrilenler,cemcvlerinin dedc ve gё revlilcri,

4.Karnu vc ёzel sa言 1lk kllrurn ve kurulu,larl,cczaneler,vcterincr klinikleri vc hayvan hastanclcri

ile buralarda 9all,anlar,hekillnler ve vetcriner hekilnlcr,

5.Zorunlu saЁ llk randevusu olanlar(Klzllay'a yapllacak kan ve plazma baEl,larl dahil),

6.Ila9,tlbbi cihaz,tlbbi rnaske ve dezenfcktan iiretimi,nakliyesi ve satl,lna ili,kin faaliyct ytirtiten

i,yerleri ile buralarda 9ah,anlar,

7.Uretiln ve inlalat tesisleri ile in,aat faaliyetleri ve bu yerlcrde 9all,anlar,

8。 Bitkisel vc hayvansal iirtinlerin iirctimi,sulalllnasl,i,lcllllneSi,ila91arllnasl,hasadl,pazarlalmasl

ve nakliyesinde 9all,anlar,

9。 Tarllnsal iiretilne ili§ kin zirai ilaQtohunl,fldc,giibrc vbo iirtinlcrin satl,l yapllan isycrlc五 ve
buralarda 9ah,anlar,

10。 Yun i9i ve dl,l ta,lmaclllk(ihracat/ithalat/transit ge9i§ler dttil)Ve ldiStigini yapan irlnalar vc

bunlarm 9all§ anlarl,11.も riin ve/veya malzemclerin nakliyesindc ya da laistttinde(kargo dahil),

yurti9i ve yurt dl,l ta,llnaclllk,dcpolalna vc ilgili faaliyetler kapsalnlnda gё revli olanlar,

12.Otellcr ve konaklama yerleri ilc bllralarda 9ah§ anlar,

13.Sokak hayvanlarlnl beslcyecek olanlar,hayvan barlnaklar1/9iftlikleri/baklln merkezlcrinin

gё rcvlileri/gёniillii 9ah,anlan ve 7486 saylh Genelgernizle olustunllan Hayvan Bcsleme Grubu

tiyeleri,

14.Ikarnetinin ёnii ile sinlrh ollnak kaydlyla evcil hayvanlarlnln zortlnlu ihtiyacinl kar,1lamak

iizere dl,ar1 91kanlar,

15.Gazetc,dergi,radyo,televizyon ve intcmet rnedya kurulu§ larl,fllnl,dizi vc reklam yapllln

,irketleri,lnedya takip rnerkezleri,gazete baslln matbaalarl,bu yerlerde 9ah,anlar ile gazete
daЁltlCllarl,

16.Akaryaklt istasyonlarl,lastik tallnircileri vc bllralarda 9all§ anlar,

17.Sebze/meyvc vc su urunlcri toptancl halleri ile bllralarda 9all,anlar,

18.Ekごnek iirctiminin yaplldlgl flnn vc/vcya unlu rnarnul」 直hsatll l§ ycrlerl,iirctilen ehegln

dattltlminda g6rcvli olan ara91ar ile bllralarda,all§ anlar,

19。 Cenaze dcfln i,lernlcrinde gё rcvli olanlar(din gё rcvlileri,hastanc ve belediyc gё revlileri vb。 )

ilc birinci dcrcce yaklnlarinln cenazelerine katllacak olanlar,

20.Dottalgaz,clclctrik,petrol sektё rtinde stratttik Olarak faaliyet gё steren b■ytk tesis vc i,lctmeler

(raflneri ve petrokiinya tesisleri ile tellllik ve dOttalgaz 9evriin santralleri gibi)ile bu yerlcrde

9a11,anlar,

21.Elektrik,su,doЁ algaz,telckomiinikasyon vb.kesintiye uttrallnalnasl gerekcn iletim vc altyapl

sistcnllerinin siirdiirtilmesi ve arlzalarlnln giderilmcsinde gё revli 01anlar ile servis hizmeti vellllek

iizere gёrcvde olduklarinl belgelemek,artl ile teknik seⅣ is,ah,anlarl,

22.Kargo,su,gazetc ve mutfak tiipi daЁ ltlm,irketleri vc 9all,anlarl,

23.ⅣIahalli idarelerin toplu ta,lma,temizlik,katl atlk,su ve kanalizasyon,karla miicadele,ilも
,lallna,

itfaiyc ve rnezarllk hizmetlerini ytirtitrnek iizere 9all,acak persOncli,

24。 sehir i9i toplu ula,lm ara91arinln(metrObus,metro,otobus,d01mu,,taksi vb.)Strtci ve
gёrevlileri,

25。 Yurt,pansiyon,,antiye vb.toplu yerlcrde kalanlarin gereksininl duyacaЁ l temel ihtiya91arin

kar,1lallllnaslnda gё revli olanlar,



26.I,saЁhЁl vC giivcnlitti ile i,yerlerinin giivcnlittini SaЁ lamak amaclyla is ycrlcrindc bululllmasl

gcrekli olan 9all,anlar(i§ yeri hekiini,i§ givenlitti uzmanl,giivenlik gё revlisi,bck9i vb.),

27.Otizm,a言 lr mental retardasyon,do、m sendromu gibi``Ozel Gereksinimi''olanlar ile bllnlarln

vcli/vasi veya refakatcileri,

28。 Mahkeme karar1 9er9cvcsinde 9ocuklarl ilc,ahsi miinascbct tesis edecekler(mahkeme kararml

braz etmde五 ,artl■c),

29。 Yurti9i ve yurt dl,l rniisabaka vc kamplara katllacak olan rnilli sporcular ile seyircisiz

oynanabilecck profcsyonel spor rniisabakalarindaki sporcu,yё netici ve ditter gё revliler,

30.Bankalar ba,ta ollnak iizere yurt 9aplnda yaygin hizmet aЁ l olan kllrum,kurulu§ vc i,letinelerin

bilgi i,lem merkezleri ile 9a11,anlarl(aSgari saylda olmak kaydlyla),

31.OSYM taraflndan ilan edilen slnavlar ilc merkezi dizeyde planlanan sinavlara katllaca言 lnl

belgeleyenler(bu ki,ilerin yanlarlnda bulunan c§ ,karde,,anne veya babadan bir refakat9i)ile slnav
gёrcvlilcri,

32.11/119e Umulni Hlfzlsslhha Kllrullarinca izin verilen,,chirlerarasl karayollarl kcnarinda bulunan

dinleme tesislcrinde yer alan yeme¨ i9mc ycrleri ve buralarda 9all,anlar,

33.Zorllnlu miidaf1/vekil,duru,ma,ifade gibi yarglsal gё revlerin icraslyla sinlrll kallnak kaydlyla

zorunlu hallerde biirOlallna,vekili bulllnduklarl i,ycrlerine,adliyelere,kolluk bi五 rnlerine,resm全

kururnlara gitmeleri kaydlyla avukatlar ve avukat staycrleri,

34。 Milli Ettitim Bakanl屯 lEBA LiSE TV MTAL ve EBA platfo.11.unda yaylnlallmak izerc

Bakanllこ a ba言 1l meSleki ve teknik ortaёЁretim oku1/kurumlarinda 9all,malarl devaln eden uzaktan

Cこitim video 9ckimi,kurgu vc monttt faaliyetlerini ytrtitmekte olan ya da sё z konusu 9all,malarln

koordinasyonunu saЁ layan personel,

35。 Profesyonel site yё ncticileri ile apartrnan/sitc yё netiinince diizenlenen gё revli olduklarlna dair

belgcyi ibraz etmck ve ikamctlcriyle gёrcvli 01duklarl apartman veya sitelere gidi§ g̈eli§

giizergahlyla sinlrh olmak kaydlyla apartman ve sitclerin tcmizlik,lsllllna Vb.i§ lcrini ycrine getircn

g6revliler,

36.I,yerinde bulunan hayvanlarin gunliik baklln ve beslelllnelerini yapabillnek i9in ikamet ile

isyeri arasindaki giizergah ile slnlrh olmak kaydlyla cvcil hayvan satl,l yapan i§ ycrlerinin sahipleri

vc 9all,anlarl,

37.Sadccc yarl,atlarlnln bakllln ve beslerlllnelerini ve yarl,lara hazlrhk antrelllmanlarinl yapmak ve

ikalnet ile yarl,ya da antrerlman alanl araslndaki giizergahla slnlrh kalrnak kaydlyla at sahipleri,

antrenё rler,seyisler ve ditter 9all§ anlar,38。 Sadece ilaclama faaliyetleri icin zorunlu olan

gizerg`洵larda kalmak ve bu durumu belgelemck kaydlyla i§ ycrlerinin ha§ erc vc diЁer zararll

bёceklerc kar,l ila91alnasinl yapan f1111lalarda gё revli olanlar,

39。 Muaflyct nedenine baEll ollnak ve ikametlerinden isyerlerinc gidi§ /geli,leri ile slnlrll olllnak

kaydlyla scrbcst rnuhascbeciler,scrbcst rnuhascbeci rnali miisavirler,ycminli mali miisavirlcr ilc

9all§anlarl.

40。 Arl Kaylt Sistemi(AKS)Belgesinin ibraz etmek vc ikalnctlc arl kovanlarlnln bulunduttu yer

arasindaki giizergah ilc sinlrll olllnak kaydlyla aynl,chir i9erisinde arl kovanlarinln bulunduttu

alanlara gidip gellnck isteyen arlcllar.

41.Kummsal kirnlik kartlarinl ibraz etinck kaydlyla turkuaz basln kartl sahibi olan basin

mensuplarl.



kolluk kuvvetlerinin azallli dizeyde kapasite ile katlhnl g6sterdiこ i(ditter kurum ve kurulu,larln

pcrsoncli/gёrevlileri ile takviyc cdilmi§ §ekildc)yoこ unla,tlrllml,denetimler ger9ekle,tirilecektir。

9。 3…  Yiirtitiilecek  hcr  tiirlii  dcnctim  faaliyetinde  i,yeri  sahipleri/9ah§ anlarl  ilc

vatanda§ larlmlzl kurallara uymaya/soruFlllu davralllmaya nezaketle davet edcn rehberlik edici bir

yakla§1ln sergilenecek olup,kurallara ayklrlllklarda lsrar,tekerrir,kurallarin esasll ihlali gibi

suiistimal edici tutum ve davranl,larla kar,1la,1lmasl halinde ise gerekli idari/adli i,lenl tesisinden

imtina cdilmeyecektir.

Kaymakamll言 lmlzca konu hakklnda gcrckli hassasiyctin gё stcrilcrck uygulalnanln yukarlda

belirtilen 9cr9cVedc eksiksiz bir§ ekilde yerinc getirilmcsinin sattlalmaSl,tedbirlere uymayanlarla

ilgili Umumi Hlfzlsslhha Kanunllnun 282 nci maddesi gcrcЁ ince idari para cezasl verilmcsi,

ayklrlllこln durllmuna gё re Kanunun ilgili maddelcri gerettincC i,lem yapllmasl,konusu su9 te§ kil

cdcn davranl,lara ili,kin Tiirk Ceza Kanununun195 inci rnaddesi kapsalnlnda gerekli adli i§ lcllnlcrin

ba,latlllnaslna

Oy birltti ile karar vcrilmistir.
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