
iı-,çn rıırzISSIHHA xoıvıisyoN KARARI
Ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 20l05l202l giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkanlığmda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmrştır

Koronavirüs (Covid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşfurduğu
riski yönetıne ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyl4 salgınla mücadele
sürecinin temel prensipleri olan temidik, mıske ve mesafe kurallannın yanı sıra hayatın her
alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık
Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan
kaıarlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu kapsamda salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan 202l taıihinden
itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 202l tarihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata
geçirilmiştir.

Gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun
artırılmasü gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağdululu ve fedakArca
yaklaşırnı 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 veyeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı
normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümiiadeki
kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilirn Kurulunun tavsiyeleri ve salgının
se}Tinde yaşanan gelişmeler göz öniine alınarak İçişleri Bakanlığınm 16.05.202l tarih 8160
sayılı genelgeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca 17
Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 202l Satı günü §aat 05.00'e kadar
uygulanacak olan kademeli nornalleşme dönemine ait aşağıdaki kararlar alınmıştr.

1. SOKAĞA CIKMA KISITLAMASI
Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan gitılerde

@azartesi, Sah, Çarşamb4 Perşembe ve Cuma) 21.00_05.00 saatleri arasında, hafta
§onları ise Cuma giinleri saat 21.00'den başlayıp, Cunartesi ve Pazar giinlerinin
tamamını kapsayacak ve Pazartesi giinleri saat 05.00'te tamamlarıacak şekilde sokağa
çıkma krsıtlaması uygulanacaktır.

l.ı- Sokağa çıkma krsıtlaması uygularıacak si.ire ve gtinlerde iiretim, imalat,
tedarik ve lojistik zincirlerinin aksaınaması, sağl*, tıırım ve orman faaliyetlerinin
silrekliliğinin sağlanması amacıyla Ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf
tutıılacaktır.

Sokağa çıkma krsıtlamasına yönelik tanınan muafıyetler, |4.12.2020 tarih ve
20799 sayı|ı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde açıkça belirtildiği şkilde muafiyet nedeni
ve buna bağlı olarak zaman ve gi,izerg6h ile sınırlı olup, aksi durumlaı muafiyetlerin
kötüye kullanımr olarak göriilerek idariladli yaptnmlara konu edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaftutulan işyeri/fabrika,/imalathane gibi yerlerde çalışan
kişiler yapılan denetimlerde 29.04.202| tarih ve 7705 sayılı İçişleri Bakanhğı Genelgesi
çerçevesinde e{evlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başıuru sistemi üzerinden alınan
"çalışma izrıi görev belgesini" ibraz etınek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası,
muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasüna rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında
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olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda ömeği bahse
konu Genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanm beyan/taahhüdüyle manuel doldurularak
imza altına alınan "çalışma imi görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

l.b- Tam giin sokağa çıkma krsıtlaması uygularıacak Cuma(esi-Pazar gtinlerinde
bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tathcılar 10.00-17.00 saatleri afasında
faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarrmz zorunlu ihtiyaçlannın karşılanması ile
sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlanmız hariç) ikametlerine
en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip
gelebileceklerdir.

l.c- Sokağa çıkma krsıtlaması uygulanan si.ire ve gtinlerde ekmek üretiminin
yapıldığı fınn ve/veya unlu mamul nüsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek
satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. vatandaşlanmız
ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlannın karşılanması ile sınırh olmak ve araç kullanmamak
şartıyla (engelli vatandaşlanmız hariç) ikametlerine yiiriime mesafesinde olan firına
gidip ge!ebileceklerdir.

Fınn ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve
bakkallara ekmek servisi yapılabilecek olup, sokak aralannda kesintikle satış yapılmayacaktır.

l.d- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece
turistik faaliyetler kapsamrnda geçici/kısa bft siire için ülkemizde bulunan yabancılan
kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma stattisiirıdekiler veya uluslararası
koruma başıuru ve statii sahipleri dahil olııak iDere tuıistik faaliyetler kapsamı dışında
ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma krsıtlamalanna tabidirler.

l.e- Tam kapanma siirecinde kendi ihtiyaçlannr kaşılayamayacak durumdaki
ileri yaş gruplanndaki veya ağır hastalığı o|an vatandaşlan mızm 1|2, 155 ve 156
numaralan iizerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlan vEFA sosyal Destek Gruplannca
karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçl-arın bir
an ewel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler kaymakamlar tarafindan alrnacaktır.

1.f- 18 yaş ıltı gençler ve çocuklarrmız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı
olmuş oları 65 yaş ve iizeri vatandaşlarımız için herkese uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağaçıkma krsıtlaması uygulanmayacaktıİ.

§ı hakkı buIunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi
günlerde sadece ı0.00-14.00 saatleri arasında sbkağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün
sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

sokağa çıkma krsıtlamasına tabi olup olmadığına bakrlmaksızın 65 yaş ve iizeri
vatandaşlanmız ile l8 yaş altı gençler ve çocuklarrmız kademeli normalleşme
döneminde şehir içi toplu ulaşrm arıçlannr (otobüs, minibüs, dolrnuş vb.;
kullanamayacaklardır.

Ancak 18 yaş altı ögrencilerin durumlanıı eğitim kıırumlannca verilecek kurum
adresi ile çalışma./ders progrıımmı ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla toplu
ulaşım araçlannı kullanabileceklerdir.

2. SEEiRLERARASI SEYAIIAT KISITLAMA§I
Kademeli normalleşme döneminde; sokağ3 çıkma kısıtlaması

günlerde şehirlerarası seyahat krsıtlaması uygulanacaktır.

2.ı- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasınuı istisnaları;

uygulanan süre ve

- sokağa çıkma krsıtlaması uygulanarı stiıe ve giinlerde vatandaşlanmrzın uçak,
tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalanyla yapacaklan şehirlerarası 

'seyahatler 
için

aynca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileciginin biiet,
rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin



şehirlerarası toplu taşma vı§rtalan ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-vanş
saatleriyle uyumlu o|mak kalmak kaydıyla sokağa çıkma losıtlamasından muafolacaktır.

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanl* ya da kamu
kurum veya kııruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş,
denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacaklan şehirlerarası seyahatlerine, kurum
kimlik kartl ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakrnınrn ya da kardeşinin
cenazesine katılmak veya ceıvıze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir
cenaze yakırun-ın e-devlet kapısındaki İçişleri Bakantığna ait E-BAŞVURU veya ALO
l99 sistemleri iizerinden yapacağı başvuru (yanında akraba konumıındaki 9 kişiye kadar
bildirimde bulunabilecektiı) sistem tarafindan vakit kaybetmeksizin otomatik olarak
onaylanarak cenaze yakınlanna özel araçlanyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat
izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi
bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli
sorgulama seyahatizin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

2.E Sokağa çıkma krsıtlaması uygulanan siire ve günlerde vat ndaşlanmızın özel
araçlınyla şehirleıarası seyahate çıkmamalan esastır.

Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin vaılığı durumunda vatandaşlarrmız, bu
durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet iizerinden İçişleri Bakantığına ait E-
BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri iizerinden Valilik/Kaymakarnlık bünyesinde
oluşturulan Seyüat İzin Kurullanndan izin almak kaydıyla özel araçlanyla da seyahat
edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat siheleri bolunca sokağa
çıkma krsıtlamasından muaf olacaktır.

Zoruıü Hal Sayrlacak Durumlar:

ı Tedavi olduğu hastaneden tabıırcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor
raporu ile sevk olan velveya düa önceden alınmış doktor randewsu/konfolü
olan,

ı Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınrna ya da
kardeşine refakat edecek olan (en fada 2 kişi),
ı Bulunduğu şehre son 5 gtlıı içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri
olınayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 giln içinde
geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyüatini gösteren başkaca
belge, bilgi i|e ibraz edenler),

ı ÖSYM tarafından ilaıı edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

ı Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

ı Öze| veya kamudan gilnlü sözleşmeye davet yazısr olan,

ı Ceza infaz kurumlanndan salıverilen,

3. isyınırnixix FAALiYETLERi
3.a- Yeme-içme yerleri (restoran, lokant4 kafeterya, pastane gibi);
- Hafta içi gtinlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis,

20.00-24.00 saatleriarasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,

şeklinde faaliyet gOsterebileceklerdir.
3.b-.l7 Mayıs-l Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde

aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.



- Gazino, tavema birahane, nargile salonükafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahveharıe, kıraalharıe, kafe, demek lokali, çay büçesi gibi yerler,

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

- Halı saha yiizırıe havuzu, spor salonlan,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocaklan ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak

kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

3.c- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara

verilen perakende ve hizınet sektöründeki giyim, tuhafıye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi

dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu içinbelirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet
etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleriaıasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

3.d- Zincir marketler başta olmak iizere çşitli işyerleri tarafindan açılış veya
belirli gi.in ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalannın oluşturduğu yoğunluğun
öniirıe geçilebilmesi için indirim uygulamalannın en az bir hafta siiıecek şekilde uzun
periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.ç Marketlerde (zincir ve süper maıketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki
ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto
aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. üriinlerin satışına tam gün sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlannda izin verilmeyecektir.

3.f- SağIık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak
kaydıylapazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup,
hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.

3.g- Online market ve yemek sipariş firmalan, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00
saatleri arasnda evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

4. EĞİTİM-öĞRETiM FAALiYETLERİ
Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan keş|erle birlikte kademeli normalleşme

döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tiim okul ve sınıf seviyeleri için
Milli Eğitim Bakanlığınca kamuolıına duyurulduğu şekilde uygulama sürdiirülecektir.

5. KAMU KLJRUM vE KURIJLUŞLARII\aDA MEsAi
Cumhurbaşkanlığının |4.04.202l tarih ve 202ll8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı

İdari İşlerBaşkaılığının 27.04.202l tarih ve 17665 sayılı yazısı doğultusunda, kamu kurum ve
kuruluşlannda uygulanmakta olan l0.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktaıı/dönüşümlü
çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşrne döneminde de devam
edilecektir.

6. ERTELENEN FAALİYET ETKiNLiK vE TÖnıNr-tn
6.a- Sivil toplum kuruluşlan, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek

kııruluşlan ve bunlann üst kuruluşlan ile birlikler ve kooperatiflerin (apartman ve site
yönetimleri düil) genel kurul dahil yapacaklan geniş katılımlı her tiirlü etkinlikleri l
Hazirarı 202l tarihine kadar ertelenecektfu.



6.b- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilınesine devaın edilmekle birlikte halen
uygulanmalta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğtlnler ile nişan ve kına gibi
etkinliklerin yapılrnaması uygulamasın4 l Haziran 202l tarihine kadar devam edecektir.

6.c- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal
koruma,/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması l Haziran 202l
tarihine kadar uzatı lacaktır.

7. ToPLU IJLASIM TEDBiRLERi
7.ı- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlan (uçak hariç); araç ruhsatında

belirtilen yolcutaşıma kapasitesinin oZ5O'si oranında yolcu kabul edebilecek olup, araç içindeki
yolcuların oturma şekliyolculann birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu l koltuk boş)

şekilde olacaktır.

7.b- Şehir içi toplu taşıma araçlan ise |4.04.202| tarih ve 6638 sayılı İçişleri
Bakanlığ Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde %50 kapasite sınırlaması ile
ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralma tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir.

7.c- Koltıık kapasiteleri seyreltilmiy'kaldınlmış otobiislerle sınırh olmak iizere ayakta
yolcu taşıma ağırlıldı toplu ulaşım aıaçlannda; sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla
nüsatında yazan ayakta yolcu taşıma kapasitesinin en fazla %SO'sine kadar ayakta yolcu
alabileceklerdh.

8. KONAKLAMA TESISLERINE DAIR TEDBIRLER

8.a- Şehirlerarası karayollan iDerinde bulunarı dinlenme tesisleri (yerleşim
sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel,
pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle
sınırlı olacak şekilde) aynr masada aynr anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla
hizmet verebileceklerdir.

E.b- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı
tutulacak ve bu alanlaİda müşteri kabul edilmeyecektir.

E.c- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle
izin verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe
kurallarına azami özengösterilecektir.

8.d- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süe ve giinlerde konaklama
tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla)
vatandaşlanmız açısından sokağa çıkma velveya şehiıleralası seyahat kısıtlamasındarı
muafıyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlanmıan denetimlerde
rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaliır.

8.e- İçişleri Bakanhğınrn 30.09.2020 tarih, 16007 sayılı ve 28.11.2020 tarih,
19986 sayılı Genelgeleri doğrulfusıında konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde
siirdiirülecek, sahte rezervasyon başta olmak iizere her tiillü kötüye kullarumın öniine
geçilecektir.
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