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:Kadcllncli Norlnallc,lne Tedbirleri

119emiz UInurllli Hlfzlsslhha Kurulu,17.05.2021 Pazartesi giinti saat:10:300'da Kaymakaln

candlr Kaymakam Vckili Ramazan CiHANGiR ba§kanll言lnda, a,a言 lda imzalarl bulllnan
hlfzlsslhha iiyelerinin katlllml ile ol電 an istti tOplanarak,i19e genelinde Kbronaviris(Covid-19)

Salglnl hakklnda tedbirle五 n ahllllnasl amaclyla a§ a言ldaki kararlar alllllnl,tlr.

Koronaviriis(Co宙 d‐ 19)Salglnlnln topluln sa言 1lЁl Ve kallnu dizeni a91sindan olusturduEu

riski yё netine vc hastall言 ln yaylllln hlzlnl kontrol altinda tutma amaclyla, salginla miicadcle

surccinin tcmcl prensiplcri olan temizliL maske ve mesafe kurallarlnin yanl slra hayatln her

alanlna yё nelik uyulllnasl gereken kurallar ve 6nlellller; salglnln genel scyrinin ve SaЁ llk

Bakanll言 l ile Koronaviriis Bililn Kllrulunun ёncrilerinin deЁ erlCndirilmesi sonucunda ahnan
kararlar dottrultusllnda bclirlellmcktedir.

Bu kapsarnda salglnln seyrinde ya§ anan artl,a ba言11 01arak 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren

klsnli kapanma,29 Nisan 2021 tarihindcn itibaren tam kapanma tcdbirleri hayata ge9irillnistir.

SaЁhk BakanllЁ l Koronavirtis Bilillll Kurulunun tavsiyeleri vc salginln scyrinde ya§ anan
gclismeler gё z ёntine allndlЁlnda 17 Mayls 2021 Pazartesi ginii saat 05.00'ten l Haziram 2021

Sall gini saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normallesme dё ncminde a,a言ldaki

tedbirlcrin hayata gc9irilmesi gcrektiЁ i dettCrlendirilmi§ tir.

1.SOKAGA CIKDIA KISITLAMASI

Kademeli normalle,me dёneminde;hafta icerisinde yer alan ginlerde(PaZartesi, Sall,

Car,amba,Per,embe ve Cuma)21.00¨ 5.00 saatleri araslnda,hafta sonlan ise Cuma ginleri
saat 21。 00'den ba,laylp,Cumartesi ve Pazar giinlerinin tamamlnl kapsayacak ve Pazartesi
ginleri saat 05。 00'de tamallllanacak,ckilde sokaЁ a 91lα na klsltlalnasl uygulanacaktlr.

1.1‐ Soktta 91lCna klsltlallnasl uygulanacak siire ve giinlerde tretiln, imalat, tedarik ve

10iiStik ZⅢ Cirlerinin aksalnamasl,sattllL tarlm ve orman faaliyetlerinin siireklilittini Saこ lalnak
alnaclyla lsi§ leri Bakanllこ 1'nln Kademeli Normallesme Tedbirleri komulu Genelgesi Ek'te belirtilen yerler

ve ki,iler klsltlamadan lnuaf tutulacaktlr.

SOkaЁa 91kma klsltlallnaslna yё nelik tanlnan muarlyetler,19i,leri Bakanll量 1'nln 14.12.2020
tarih vc 20799 saylll Gcnelgcmizdc a91k9a bclirtildtti§Ckildc muarlyet nedeni vc buna b〔 屯11 01arak

zaman ve gizergah ile sinlr1l olup,aksi durumlar muarlyetlerin 16tiye kullanlml olarak
gёrulerek idari/adli yaptlrl■ 1lara konu edilecektir.

SOktta 91lcna klsltlalnaslndan muaf tutulan i,yeri/fabrika/iIInalathanc gibi yerlcrde 9ah,an
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allnalnamasl veva erisim hatasl gibi dururnlarda ёmcゑi bahse konu vazl ekinde vcr alan ve isvercn

ile callsanm bevanlたaahhiduvle manuel doldurularak imza altina dman calls二 塁≧聾i gttre=LΩ lgesi

fornlu da denetilllllcrdc ibraz edilebilecektir。

1.2-Tam giin sokaЁ a 91lCna klsltlalnasl uygulanacak Cumartesi‐ Pazar ginlerinde bakkal,
market, manav, kasap9 kuruyenli,9i ve tatllcllar 10。 00‐ 17.00 saatleri araslnda faaliyct

gёsterebilecek,vatanda,larlmlz zorunlu ihtiya91arinln kar§ 1lanmasl ile slnlrh olmak ve arac

kullanmamak sartlvla(engelli vatanda§ larlmlz hari9)ikametlerine en vakln bakkal,market,
manav,kasap,kuruyenli,9i ve tatllcllara gidip gelebileccktir.

1.3‐ Sokatta 91ha klsltlarnasl uygulanan siirc ve giinlerde ekmek tretiminin yaplldl言 l flrln

ve/veya unlu mamul ruhsatll i§ ycrleri ile bu i§ yerlerinin sadecc ekmek satan bayileri(Sadcce

clmlek ve unlu mamul satl,l i9in)a91k01acaktlr.Vatanda,larlmlz ekmek ve unlu mamul
ihtiya91arinin kar,llanmasl ile slnlrll olmak ve arac kullanmamak ,artlyla(cngelli
vatanda§larlmlz hari9)ikametlerine ytrime mesafesinde olan irlna gidip gelebileceklerdir.

Flrin ve unlu mamul ruhsath i,yerlerine ait ekmek daこ ltlm araclarlyla sadece market vc

bakkallara ekmek servisi yapllabilecck,sokak aralarlnda kesinlikle satl,yapllmayacaktlr.

1.4-Yabancllara yёnelik sokaЁ a 91ma klsltlalnaslna dair muaflyet sadece turistik faaliyetler

kapsanllnda gecici/hsa bir sire i9in iilkcnlizde bulunan yabancllarl kapsamakta olup; ikamet

lzinliler,gesici koruma statisindekiler veya uluslararasl kOrullna ba,vllru ve statii sahipleri dahil

ollnak iizere turistik faaliyetler kapsanll dl,Inda tilkcrnizde bulunan yabancllar sokatta 91lCna

klsltlalnalarina tabidirlcr.

1.5… Taln kapallma siirecinde kelldi ihtiya91arinl kar,1layamayacak durumdaki ileri ya,

gruplanndaki veya attlr hastallこ 1 01an vatanda§ larlllllZln l 12,155 ve 156 nllmaralarl iizerinden

bildirdikleri temel ihtiyaclarl VEFA Sosyal Destek Gruplarinca kar,1lanacak olup,bu konuda

gerek pcrsonel gё revlendirilmesi gcrckse ihtiya91arin bir an evvel gidcrilmcsi baklmlndan gerekli

tedbirler Kaymakarnlar taraflndan allnacaktlr.

1.6-18 ya,altl gen91er vC COCuklarlrnlz ile a,l hak■ unl kullanarak iki doz a§ l olmu,olan 65
ya,ve iizeri vatanda,larinllz i9in herkes i9in uygulanan sokatta 91lCna klsltlalnasinin dl,lnda ayrlca

bir sokaこ a91kma klsltlamasl uygulanmayacaktlr。

A§lham bulunmaslna raこmen a§l olnlayan 65 ya,ve iizeri vatanda,larllmlz ise hafta isi

ginlerde sadece 10。 00‐ 14。00 saatleri araslnda sokatta 91kabilecekler olup,hafta sonlarl tam

gill sokaこ a91kma klsltlamaslna tabi olacaklardlr.

SOkaこa 91ha klsltlallnasina tabi olup olllnadlЁ lna bakllmakslzln 65 ya, ve izeri
vatanda,larlnllz ilc 18 ya,altl gen91cr vc 9ocuklarllnlz kadcmcli nollllallc§ mc dё ncnlinde,ehir isi

toplu ula,lm ara91arinl(metrO,mctrobis,otobis,minibis,dolmu§ vb。 )kullanamayacaklardlr.

2.sEHIRLER ARASI SEYEHAT KISITLADIASI

Kademcli no.11lalle,me dё ncllninde; sokatta 91ha klsltlalnasl uygulanan siirc vc giinlerdc

(hafta i9i ve ha■ a sonund→ §ehirler arasl seyahat klsltlalnasl uygulanacaktlr.

2.1-schirlcr arasl seyahat klsltlarnaslnln istisnalarl;

‐Sokaこa91kma klsltlamasl uygulanan siire ve giinlerde vatanda,larlrnlzln u9ak,tren,otobiis

gibi toplu ta,lma vasltalarlyla yapacaklarl sehirlcrarasl seyahatler i9in ayrlca seyahat izni allnasl

istelllmcyecek,§ehirlcrarasl seyahat cdeceЁ ini bilet,rezervasyon kodu vb.ile ibraz etinesi yeterli

olacaktlr. Bu durtlmdaki kisile五 n ,chirler arasl tOplu ta,1lna vasltalarl ilc ikallnetlcri arasindaki



harcketlilikleri, kalkl,― varl, saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydlyla sokaこ a 91kma
klsitlalnaslndan inuafolacaktlr.

‐Zorunlu bir kamusal g6revin ifasl kapsamlnda ilgili Bakanllk ya da kamu kurum veya

kurulusu taraflndan gё revlendirillni, olan kamu gё revlilerinin(miifCtti§ , denetincn vb。 )ёzel

veya reslni ara91arla yapacaklarl,ehirlcrarasl seyahatlerine,kuruln kimlik kartl ve g6revlendirme

belgesini ibraz etmek kaydlyla izin verilcccktir.

― Kendisi veya esinin, vefat eden birinci derece yaklninln ya da karde,inin cenazesinc

katllmak i9in veya cenaze nakil i,lcrnine refakat ctmek amaclyla herhangi bir cenazc yaklninln e―

Devlet kaplslndal巨 19i,leri Bakanl屯 lna ait E¨ BAsVURU veya AL0 199 sistemleri tzerinden
yapacaklarl ba,vurular(yanlnda akraba konumundaki 9 ki§ iyc kadar bildirimdc bulunabilecektir)

sistem taraindan vakit kaybctmcksizin otomttik olarak onaylanarak ccnaze yaklnlarina ёzcl
ara91arlyla seyahat edcbilmcleri i9in gerckli scyahat izin belgesi olu,turulacaktlr.

Cenaze nakil vc defln i,lenllcri kapsalnlnda ba§ vuru yapacak vatanda§ larlllnlzdan herhangi

bir belgc ibrazl istenilmeyecck olup Satthk Bakanhttl ile Sattlanan entegrasyon iizerinden gerekli

sorgularna seyahat izin belgesi diizenlerllneden ёnce otomatik olarak yapllacaktlr.

2.2¨  Sokatta clkma klsltlamasl uygulanan sire ve ginlerde vatanda,larllnlzln 6zel

ara91arlyla,ehirlerarasl seyahate,lkmamalarl esastlr.

Ancak a§ aこlda belirtilen zorunlu hallerin varll言 l durullnllnda vatanda,larlmlz,bu durumu

belgelendirmek kaydlyla;e‐ Devlet izerinden 19i§ lcri Bakanl屯lna ait E…BAsVURU ve AL0 199
sistemleri tzcrinden Kaymakamllk biinyesinde olu,turulan Scyahat izin Kurullarlndan izin almak

kaydlyla ёzel ara91arlyla da scyahat edebileceklerdir. Scyahat izin Belgcsi vcrilcn ki§ ilcr, scyahat

siireleri boyunca sokaこ a clkma klsltlamaslndan llluaf olacaktlr.

Zorunlu Hal Savllacak Durumlar:

・ Tedavi olduttu haStancdcn taburcu olup asll ikamctine dё lllnek isteyen, doktor raporu ilc

sevk olan vc/vcya daha ёnceden ahlllnl,doktor randevusu/kontrolii olan,

・ Kendisi veya e,inin,hastancdc tcdavi gёren birinci derece yaklnina ya da kardesine refakat

edecek olan(cn faZla 2 kisi),

・ Bulunduttu§ Chrc son 5 giin i9erisindc gcllni,ollnakla beraber kalacak ycri ollnaylp ikalnet

cttikleri yerle,iln yerlerinc dё llllnek isteyen (5 giin i9inde geldiЁ ini y01Culuk bilcti, gelditti ara9

plakasl,seyahatini gё stcren ba,kaca belge,bilgi ile ibraz edenler),

・ OSYNIItaraflndan ilan edilnli,merkezi slnavlara katllacak olan,

・ ASkerlik hizmetini talnamlayarak yerlesim ycrle五 ne dёllmek isteycn,

・ Ozel veya kamudan giinlii sё zle,mcyc davet yazlsl olan,

・ Ccza infaz kllrumlarindan sallverilen,

Ki,ilerin zorunlu hali bulunduttu kabul edileccktir.



3.1-Yeme…icme yerleri(restOran,lokanta,kafeterya,pastane gibi);

‐Hafta igi gtinlerde 07.00… 20。00 saatleri araslnda gel¨al ve paket servis,20。 00‐24.00 saatleri

araslnda ise sadece paket selvis,

 ̈Hafta sonlarlnda ise 07.00¨ 24.00 saatleri arasinda sadece paket servis,scklinde faaliyet

gёstcrcbileceklerdir.

3.2‐。17ヽ4ayls‐ l Haziran arasl uygulanacak olan kademeli no.11lalle,me dё neminde a,attlda

sayllan i,yerlerinin faaliyetlerine gesici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

‐Gazino,tavcrna,birahane,nargile salonu/kafeleri,

―Sinema salonlarl,

K̈ahvehane,klraathane,ka£、dcmek lokali,9ay bah9csi gibi yerler,

_intcmet kafe/salonu,elektronik oyun yerlcri,bilardo salonlarl,

‐Hah saha,ytizmc havuzu,spor salonlarl,

‐Hamaln,sauna vc masa Salonlarl,

―Lunaparklar vc tematik parklar.

Cay OCaklarl ise masa, sandalye/taburelerini kaldlllllak ve sadcce csnafa servis yapmak
kaydlyla faaliyctlerine devarn edebileceklerdir.

3.3‐ Yukarlda sayllan i§ yerleri dl,lnda kalan ve taln kapalma dёnemindc faaliyetlerine ara

verilen pcrakende ve hizmet scktё riindcki giyilln,tuhaflyc,zuccaciyc,hlrdavat gibi diikkanlar ilc

biiro ve oflsler vbo i,yerleri;

 ̈Sa邑1lk Bakanh言l Salgin Yёnetinli vc cah,ma Rehberinde i9erisindc bulunduttu i,k01u i9in

belirlenen tiim salginla miicadele tedbirlerine riayct etrnek kaydlyla hatta i9i giinlcrde 07.00-20.00

saatleri araslnda金狂1liyet g6stercbileceklerdir.

― All§vcri§ merkezle五nin(AVM)ise; ha■ a i9i 10.00‐20.00 saatlcri arasmda faaliyet

gёsterebilecek olup,hafta sonlarl kapall olacaktlr.

3.4-Zincir nlarketler ba,ta olllnak iizere 9c§ itli i,yerleri taraflndan a9111,veya belirli giin ya da

saatlere ёzgu genel indiriln uygulamalarinin olu,turduЁ u yoЁ unluttun ёntine ge9ilcbilmesi i9in

indirirn uygulalnalarinln en az bir hafta siirecek,ckilde uzun pcriyodlarla yapllmasl gerehektedir.

3.5‐ Marketlcrde(zinCir ve supcr marketler dahil)zorunlu tcmcl ihtiyttlar kapsamlndaki

iirtinler dl,lnda elcktronik esya, oyuncak, klrtasiye, giyilln ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto

aksesuar,bah9e malzcmcleri,hlrdavat,ziiccaciye vbo iiriinlerin satl,lna tam gin sok〔 逗a91kma
klsltlalnasl uygulanacak olan ha■a sonlarinda izin vcrilmcycccktir.

3。6… Saこ1lk Bakanll言 l Salgin Yё nctimi vc call,ma Rehberinde belirlcnen kurallara uymak

kaydlyla pazaryerleri hafta ici giinlerde 07.00-19.00 saatleri araslnda faaliyet gё sterebilecek olup,

hafta sonlarl ise pazar ycrlerinin kurulmaslna izin verilmeyecektir.



3.7¨ Online market ve yemek sipari, flrmalarl, hafta igi ve hafta sonu 07.00… 24.00 saatleri

araslnda evlerc/adresc scⅣ is,cklinde 9all,abileceklerdir.

4.EGITIⅣl-OGRETIPI FAALIYETLERI

Hali hazlrda faaliyetlerine dcvam ctmekte olan kre§ lerle birliktc Milli EЁ itim Bakanl屯 lyla

yapllan  deЁ erlendilllleler 9er9eVCSindc  kadcmeli  nollllallc,me  dёnelninde  anaokullarl  da

faaliyetlerine devam cdecek olup ditter tiim Okul ve sinlf seviyeleri i9inヽ〔illi Ettitim Bakanllこ lnCa

kallnuoyuna duyurulduttu sekilde uygulama siirdiiriilecektir.

5。 1-Sivil toplum kurulu,larl,sendikalar,kalnu kurullnu nitelittindeki ineslek kurulu§larl vc

bunlarln iist kurulu,larl ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacaklarl geni,

katllllllll her tiirlii etkinlikleri l Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.

5.2‐  Evlendirme  i,lemlerinin  ger9eklestirillncsinc  devam  edilmcklc  birlikte  halen

uygulanmakta olan nikah ve nikah merasilni §cklindeki diこinler ile ni,an ve klna gibi

etkinliklcrin yapllmamasl uygulamasl,l Haziran 2021 tarihine kadar devanl edecektir.

5。 3‐ Huzurevi,ya,h bakllncvi,rchabilitasyon merkezi,9ocuk evlcri gibi sosyal korllma/baklln

merkezlerinde halihazlrda uygularllnakta olan ziyarct9i klsltlalnasl l Haziran 2021 tarihine kadar

uzatllacaktlr.

6.1… sehirlerarasl faaliyet gё stercn toplu ta,lma ara91an(u9ak hari9);ara9 ruhsatlnda belirtilen

yolcu ta,lma kapasitesinin O/050'si oraninda yolcu kabul edebilecekler ve ara9 19indeki yolcularin

otulllla§ ckli yolcularln birbirleriyle tcmaslnl cngelleyecek(l dolu l bO,),ekilde 01acaktlr.

6.2… sehir i9i toplu ula,lm ara91arl(minibis,midibis vb.)ise 14.04.2021 tarih ve 6638 saylll
Genelgemizle getirilcn csaslar 9er9evcsinde % 50 kapasite slnlrlallnasina ile ayakta yolcu kabul

cdilmemesi kurahna tabi olarak faaliyet sunabileceklcrdir.

7.KONAKLAMA TESISLERINE DAIR TEDBIRLER

7.1¨  sehirlerarasl karayollarl izerinde bulunan dinlenme tesisleri(yCrlc,iln sahasl
iccrisinde bulunanlar haric)ilc kOnaklama tesislerinin(otcl,mOtel,apart otel,pansiyon vb。 )

icerisinde bulunan yeme… 19me yerleri(sadecc konaklamah mii,terilcrlc slnlrh olacak ,ckildc)

aynl masada aynl anda en fazla 2 kisiye sewis a91lmasl kaydlyla hizmet verebileceklerdir.

7。 2‐ Konaklama tesislerinin kapall alanlarinda bulunan ettlenCe rncrkezleri kapah tutulacak ve

bu alanlarda miistcri kabul edilmcyccektir.

7.3‐ Konaklarna tesislcrinin銀 ,lk alanlarlnda toplu ettlence,cklinde etkinliklere kesinlikle izin

verilmeyccck,bu yerlcrde yoЁ llnla,manln ёnine ge9ilebilmek adina flziksel mcsafe kurallarina

azami ёzen gOstcrilecektir.

7.4… Sokatta 91lCna klsltlarnasl uygulanacak olan siirc vc gunlerde konaklama tesislerinde

rezen/asyonunun bulunmasl(bedelinin tamaml ёdeFllni, olmak kaydlyla)vatanda,larlmlz

a91Slndan sokatta 91kma ve/veya,ehirlerarasl seyahat klsltlalnasindan muarlyet saこ layacak olup

bu alna91a seyahat edecek vatanda,lanlnlzln dcnctilnlerde rezervasyon vc ёdeme bclgclcrini ibraz

etmeleri yetcrli olacaktlr.



⌒

7.5‐ Isi,leri Bakanll言1'nln 30。 09。2020 tarih ve 16007 say11l ile 28.11.2020 tarih ve 19986

saylll Genelgeleri dottrultusunda konaklama tesislerinin denetilnleri etkin,ekilde siirdiiriilecek,

sahte rezervasyon basta olrnak iizere her ttirlii kё tilye kullanllnin ёniine ge9ilecektir.

Kaymakarnllこ 1lnlZCa kOnu hakklnda gerekli hassasiyetin g6sterilerek uygulalnanin yukarlda

bclirtilen 9er9eVede eksiksiz bir,ekilde yerine getirilmesinin saЁ larmasl,tcdbirlerc uymayanlarla

ilgili Umumi Hlfzlsslhha Kanununlln 282 nci maddesi gerettince idari para cezasl ve五 lmesi,

ayklrlllEln durullllluna gёre Kanunun ilgili maddeleri gerettince i,lem yapllmasl,konusu su9 te,kil

eden davranl,lara ili§ kin′riirk ceza Kanununun195 inci rnaddesi kapsalnlnda gerckli adli i,lcrnlerin

ba,latlllnaslna

Oy birlitti ile karar verilmi,tir.

EK:

1.19i§leri Bakanllこ 1'nln Kademeli No.11lalle,me Tcdbirle五 konulu Genelgesi

2.19i,le五 Bakanll言1'nln Kadelneli No.11lalle,me Tedbirleri konulu Genclgesi Ek Sokatta

clhna Klsltlamaslndan MuafYcrlcr vc Ki,iler Listesi

3.19i,lcH Bakanllこ 1'nln 14.12.2020 tarih vc 20799 saylll Gcnclgesi
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