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Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı

KARAR NO :37
KARAR TARiHİ: 0l l06t202l

İlçe Hıfzıssıhha Kuru|u Kaymakam V. Ömer KIRAÇ başkanlığında aşağıda isim ve unvanları
yazılı üyelerin katılımı ile 0l1061202| tarihinde toplanmış olup aşağıdaki karar alınmtştır.

KARAR

Koronavirüs (Covid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yan| sıra hayatın her alanına yönelik uyulması
gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs BiIim
Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde aIınan kararlar
doğultusunda bel irlenmekted ir.

Bu çerçevede gerek 14 Nisan 202l tarihinden bu yana sırasıyla uygulan kısmi kapanma, tam
kapanma ve kademeli normalleşme tedbirleri ile birIikte sosyal izolasyonun artırı|ması gerekse aziz
milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakArca yaklaşımı sonucunda günlük vaka.
hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur.

Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında
tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kahcı normalleşmenin sağlanması için salgınla
mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 3l Mayıs 202l tarihli
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli
normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin l Haziran 202l Salı günü saat
05.00'ten itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

İlçemizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27. ve 72. Maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen
çerçevede gerek|i kararların alınması uygun gairülmüştür.

Bu kapsamda;

l. SOKAĞA ÇIKMA KISİTLAMASI
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^ Kademeli normalleŞme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, çaşamb4 perşembe, Cuma veCumaıtesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar gün|eri lse cumartesi gr"",.İİ jİ]oo,den başlayıpPazar gününün tamamtnı kapsayacak ve Pazartesi ginil saat 05.00,de taiıamlanacak şekilde sokağa
çıkma kısıtlaması uyguIanacaktır.

1,1- Sokağa Çlkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistikzincirlerinin aksamaması, sağı,k, tarım ,. o..İn faaliyetleriİin ,tı."ı.ııİĞiri" sağ|anmasıamacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf İutulmasına,

Sokağa Çıkma kısıtlamasına yölş.Ijk tanlnan muafiyetler, l4.|2.2o2o tarih ve 20799 sayılı içişleriB_akanlığı 
.Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı 

-olarak 
zaman vegüzergiih ile_ sınırIı oluP aksi durumlar muafiyetlerin kotüye kullanım, oıu*ı." !tıİııı.r"k idari/adliyaptırımlara konu edilmesine,

Sokağa Çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler
YaPılan denetimlerde 29.04.202l.tarih ve.7705 sayıİı içişleri Bakanlığı c"Ö;;;.r;esinde e_devlet
Platformunda Yer alan iÇiŞleri Bakanlığı e-başruru sistemi üzerinden u;un ,,ouf;ş.u'Jİİgo.e, 

ueıgesini,,ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NAÖE kod-u eşleşme hatası, muafiyet tupru.,nauıİuİİşyerinde görev
YaPmastna rağmen alt iŞverenin muafiyet kapsamında olmaması neaeniyıe görev belgesi alınamamasıveya erişim hatası gibi durumlarda öırıeği tahse konu genelge ekinde yer uü;;" 

-id; 
ile çaIışanınbeYanı/taahhüdüYle manueI doldurularaİ imza altına İı,nun "çuı,şmu izrıi görev L"ıg"ri ro.,nr,, audenetimlerde ibraz ediIebilmesine,

1,2- Tam gün sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar gü_nlerinde bakkal, market, manav, kasap,kuruYemiŞÇi ve tatlıcllar l0.00-17.0Ö saatleri arasında' faalıy"t gt rt.."tiİ"""ç- uatandaşüarımızzorunlu ihtiYaÇlarının karŞılanması i|e sınırlı olmak ve uLç -ı.rııur,.unıuk- 
şaİıyla (engellivatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, .-r;, k;;,'İıruyemişçi vetatlıcılara gidip gelebilmelerine,

1,3- Sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın velveyaunlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek ,; ;;yİÜ'İ;?ece ekmek veunlu 
_ 
mamul satıŞı iÇin) açık. olacaktİr. Vatandaşlarımız ekmek ve ,nı, mamuı ihtiyaçlarınınkarşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (""c"ıii ;;;;;lanmız hariç)ikametlerine yürüme mesafesinde olan fİrına gidip gelebilmelİrine,

Fırın ve un|u mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıy|a sadece market ve bakkallaraekmek servisi yapılabilecek, sokak arİİarında kesinlik|e satış'yapılmamasına,

l'4' Yabancılara Yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetlerkaPsamlnda geÇici/klsa bir süre için ülkemizde bulunan yabancılaıı kapsamakta olup; ikametizinliler, geÇici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru've stattı sahipleri dahilolmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkmakısıtIamaIarına tabi olmalarına,

ı'5- Kendi_ ihtiYaÇlarını kaŞılaYamayacak durumda olan ileri_ yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olanvatandaŞlarımızın I l2, l55 ve l56 numaraları üzerinden bildİrdikleri teme| ihTiyaçıarı, VEFASosYal Destek Gruplannca karşılanacak olup, bu konuda go"ı. p".-ro*İgi;Jİ"naİİıİ,n".i g"."ı.r.
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ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakam|ar
tarafından al ınmasına,

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı
gençler ve çocuklanmızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında
ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşIarımız pazar günleri
dışındaki diğer günlerde sadece l0.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam
gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmalarına,

1.7- Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız
ile l8 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi top|u ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs,
minibüs. dolmuş vb.) kullanmamasına,

Bu hükümden. Milli Eğitim Bakanlığının yiiz yüze eğitim ve öğretim yapmasınt uygun gördüğü
öğrenciler istisna tutulmasına,

2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KIS|TLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre
ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan
süre içerisinde şehirlerarası seyahate iIişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesine,

2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak. tren. otobüs gibi
toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması
istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli
olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki
hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf olmasına.

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu
tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi
araçlarla yapacakları şehirlerarası seyüatlerine. kurum kim|ik kartı ve görevlendirme belgesini
ibraz etmeleri kaydıyla izin verilmesine,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için
veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet
kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO l99 sistemleri üzerinden yapacakları
başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem
tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla
seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturuImasına,
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._ Cenaze nakiI ve defin iŞlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımtzdan herhangi bir belge
ibrazı isteni|meYecek oluP Sağlık BakanIığı ile sağlanan 

"nt"g.u.yon 
üzerinden gerekli sorgulama seyahat

izin belgesi düzenIenmeden önce otomatif olarak 
-yapı 

lmasınİ,

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre
şehirlerarası seyahate çıkmamalarına,

Ve günIerde vatandaşlarımızın özel araç|arıyla

Ancak aŞğıda belirtilen_ zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumubelgelendirmek; e{evlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAşVURU ,"'eİo'-ıss sistemleri
üzerinden Valilik/KaYmakamlık,bünyesinde oIuşturuJan Seyahat izin ku.rıl".,nJ- lrin alrnak kaydıyla
özel araÇlarıYla da seYahat edebiteceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen tışıı.., ,"y"nlİ.üreleri boyunca
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,

Zorunlu Hıl Sıyılıcak Durumlar;

- Tedavi olduğu hastanerlen ıaburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk oIan
velveya daha önceden alınmış doktor randewsu/kontrolü olan,

- Kendisi veYa eŞinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek
olan (en fazla 2 kişi),

- Bulunduğu Şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri o1mayıp ikametettikleri yerleşim yerlerine dönmek.istey; (5 
-gün 

içinde geldiğini y"rcri* uıı"ii, geldiği araçplakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgiİe ibraz edenle4

- ÖSYM tarafindan ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,

- Asker|ik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerIerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlanndan salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

3. işyERLERiNiNFAALiyETLERi

3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafetery4 pastane gibi);

- Sağlık Bakanlığı Salgın 
_ 
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması,

masalar arasında her Yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlannda ise ikiden fazla müşteri kabu|edilmemesi,

Kaydıyla,
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- Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri araslnda
masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında İse sadece paket servİs,

- Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet
gösterebileceklerdir.

3.2- 14 Nisan 202l tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, demek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İntemet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

- Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı
alrı belirlenen kurallara eksiksiz uyuIması,

_ Kahvehane, kıraathane, kafe, demek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir

şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç,
kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

- Sinema salonlarındaVo 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

Kaydıyla l Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında
faal iyet gösterebilmelerine,

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri
ile gazino, tavema, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine
devam edilmesine,

3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye,
ziiccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için
belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00
saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,

3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafindan açılış veya belir|i gün ya da saatlere
özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim
uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılmasın4
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3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve
süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya,
oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alko|, ev tekstili, oto aksesuar. bahçe malzemeleri, hırdavat,
züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,

3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00_24.00 saatleri arasında
evlere/adrese servis şeklinde ça[ışabilmelerine,

4. BĞiriu-öĞnırirvı rıeı-iyBrı-nni

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaoku|ları kademeli normalleşmenin
ikinci etabında da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Mitli Eğitim
Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulamanın sürdürülmesine.

5. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAi

Cumhurbaşkanlığının l4.04.202l tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanlığının 27.04.202| tarih ve l7665 sayıIı yazısı doğultusund4 kamu kurum ve kuruluşlarında
uygulanmakta olan l0.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktaıı,/dönüşümlü gibi esnek çalışma
usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilmesine,

6. TOPLANTI/ETKiNLiKLiKLER İLE NiKAHLAR/DÜĞÜxı,pn vE ZİYARETLER

6.1- Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil
toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş|arı ve bunların üst
kuruIuşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü
etkinlikleri l5 Haziran 202| tarihine kadar ertelenmesine.

Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurulları ise; fiziki mesafe ile
temizlik/maske/mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2. kapalı alanlarda kişi
başı asgari 6 m2 a|an bırakılması kaydıyla yapılabilmesine.

l5 Haziran 202l Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahiI geniş katılımlı
etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı
asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla izin verilmesine.

6.2- Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanIarda;
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3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla
pazaryerleri (Pazar günleri hariç) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gtısterebilmelerine,
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Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Ça|ışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili
belirlenen tüm kurallafa eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe
kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması.

Azami l00 davet|i ile sınırlandırı lması.

kaydıy|a0l Haziran 202l Salı gününden itibaren yapı|abilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara l5
Hazinn 202| Sa|ı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde
yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması
kaydıyla azami katılımcı sının uygulanmamasın4

Nişan ve kına gibi etkinliklere 0l Temmuz 202l tarihinden sonra izin verilmesine,

6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi. rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım
merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazta bir
ziyaret olacak şekilde izin verilmesine,

7. TOPLUULAş|MTEDBİRLERi

7.1, Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu
taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma
şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (l dolu l boş) şekilde olmasına,

Otobüs, tren vb. şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında aynı
adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden (eş, anne-baba, kardeş) olan kişiler, hesaplamaya dahil
edilmeyecek ve yan yana seyahat etmelerine izin verilmesine,

Ayrıca 2+l koltuk düzenindeki şehirlerarası toplu taşıma yapan otobüslerde her iki cam
kenarındaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar boş bırakı lacaktır), yolcu taşıma
kapasiıesi buna göre belirlenmesine.

7.2- Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb.) ise l4.04.202l tarih ve 6638 sayılı içiş|eri
Bakanlığı Cenelgesi ile getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu
kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabilmelerine,

8. KONAKLAMA TEsisLERixr oıin TEDBiRLER
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E,1- Şehirlerarası karaYolları üzerinde bu|unan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde
bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart ot;l, p-siyon vb.) içerisinde
bu|unan Yeme-iÇme Yerleri (sadece konaklamalı müşterilerİe sınırı, oıaclk ş.[ıJo; aynı masadaaYnı anda aÇık alanIarında üç, kapalı alanlannda ise ikiden fazla mtişterl taluı edilmemekkaydıyla hizmet verebilmelerine,

8,2- KonakIama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bualanlarda müşteri kabul edilmemesine,

E'3- Konaklama tesislerinin 
.açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izinverilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın ön'iıne g!çilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarınaazami özen gösteri lmesine,

8'4- Sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinderezervasYonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş İlmak ı."vJ,yİ"j-.,"t""daşlarımız
aÇısından sokağa Çıkma velveYa şehirlerarası seyahat kısıtlamasından mİı,yl l"e;y"."k olup buamaÇla seYahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ," tıİ"." 'uJg"lerini 

ibrazetmelerine,

8'5- 30,09,2020 tarih ve l6007 sayılı ile 28.1 1.2020 tarihve l9986 sayılı içişleri Bakan1ığı Genelgeleridoğultusunda konaklama teiislerinin denetimleri etkin.şekilde'sü.dİi;ü|"""L;;e rezervasyonbaşta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilmesine,

9. GENELESASLAR

9.ı- KaymakamIıklarca; sağlı.k Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her biriŞkolıı/faa|iYet alanına ilişkin uyr, uyİ, oı*u"k b"ıi.İ"n.iş olan koronavirıi. .rİg,",vı" mücadeleamaÇlı tedbir, usul ve.esasların iıgiıi işyeri yetkilileri';;;;İ,ş";İ;;;;"ı,"Jt,İİrt,ıru,nu aui.bil gi lendirme faal iyet|erine ağırl,k re]rilmesİn",'

9.2, Gerek içişIeri Bakanlığı,, Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı SaIgın Yönetimi ve ÇalışmaRehberinde beIir|enen tedbir, usul ,. ..-^|. çerçeresinde, Kaymakamların koordinesinde kolIukkuwetlerinin azami düzeyde kapasite ile lutiı,. .gtı.t".aiği (diğer kurum ve kuruluşIarın
Personeli/görevlileri ile takviYe ediimiş şekilde) yogunl"aştırılmİş aJ"e'ı-ı", g".ç"tıeştirilmesine,

9'3- Yürütülecek her türlü denetim faa|iyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vaandaşlarımızı kurallarauymaya/sorumlu davranmaya nezaietle davei eden ..ı,n.ıik edici bir yaklaşım sergilenecek olup,kurallara aykınlıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistima| edici tutum vedavranıŞlarla kaŞılaŞılması halinde ise gerekıl iaaİİıaıi ışıem tesisİnaen irii"uiiıi."."rir".
EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞiLER LİSTESi

sokağa çıkma kısıtlamalannın. uygulanacağı süre ve günlerde istisna kapsamında olduğunubelgelemek ve muafiyet nedeni/gtlzergahı İĞ 
"nİ.l, 

o'lrnul. luya,ylu;
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2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri d6hil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler
(Havalimanları. limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri.
rehabilitasyon merkezleri. PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil
Çağı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İVİlçe Salgın Denetim Merkezleri. Göç İdaresi.
Kızılay. AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev
verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile
buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürtiten
iş yerleıi ile buralarda ça|ışanlar,

7. Üretim ve ima|at tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

9. Tanmsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapıIan işyerleri ve
buralarda çalışanlar,

l0. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalaVtransit gçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve
bunların çalışnları,

ll. Ürün velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışt
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanIar,

l2. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışan|ar,

l3. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftIikleri/bakım merkezlerinin
görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı lçişleri Bakanlığı Genelgesi ile oluşturulan Hayvan
Besleme Grubu üyeleri,

l4. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hay/anlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere
dışarı çıkanlar,
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8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işIenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar,
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l6. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

l7. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar.

l8. Ekmek üretiminin yapıldığı fınn ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri. üretilen ekmeğin
dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

l9. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile
birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğa|gaz, elektrik, petrol sektöründe stratej ik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde

çalışanlar,

2l. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramamasü gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve anzalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek
üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su. gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, i|açIama.
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere ça|ışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve
görevliIeri,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması
gerekIi olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, güvenlik görevlisi, bekçi vb.).

27. Olimı, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Cereksinimi" olanlar ile bunların
veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mükeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını
ibraz etme|eri şrtı ile),
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15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve intemet medya kuruluşları, film, dizi ve reklam yapım

şirketleri, medya takip merkez|eri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete
dağıtlcı|arı,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gerekinim duyacağı temel ihtiyaçların
karşılanmasında görevli olanlar,
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29. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz
oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

3l. ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan srnavlara katılacağını
belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile
sınav görevlileri,

32. İllİlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan
dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. Zorunlu müdafi/vekil. duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla
zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere. kolluk birimlerine. resmi
kurumlara gitmeleri kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri,

34. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere
Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan
eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların
koordinasyonunu sağlayan personel,

36. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri
arasındaki güzergdh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve
çalışanları,

37. Sadece yarış atlarıntn bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve
ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergdhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri,
antrenörler, seyisler ve diğer ça[ışanlar,

38. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergdhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek
kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli
olanlar.

39. Muafiyet nedenine bağlı o|mak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak
kaydıyla serbest muhasebeci|er, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile
çalışnları,
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30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin
bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

35. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair
belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş
güzergdhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine
getiren görevIiler,
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40. An Kayıt Sistemi (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer
arasındaki güzergdh ile sınırlı olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu
alanlara gidip gelmek isteyen arıcılar,

4l. Kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, karaıın vatandaşlara; Kaymakamlık internet sitesinden
yayınlanması, Belediye Başkanlığı, muhtarlık, ilgisine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından
ilaMebliğ edilmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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