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ILCE HIFZISSIHHA KOMISYON KARARI

İlçe Hıfzıssüha Komisyonu 011061202l giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağda isiınleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etrniş olup, yazılı olan karaılaı oybirliği ile alınmıştır.
Koronaviriis (Covid-l9) salgırunıı toplum sağhğ ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski
yöneüne ve hastalığın yayılım luzınr kontol altında tutına amacıyl4 salguıla mücadele
süecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannn y:ırır sıra hayatın her
alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgııırn genel seyrinin ve Sağlık
Bakanlığı ile Koronaviriis Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede gerek 14 Nisan 202l tarihinden bu yana sırasıyla uygulan krsmi
kapanma, tam kapanma ve kademeli normılleşme tedbirleri ile birlikte sosyal
izolasyonun artınlması, gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sığduyulu
ve fedakArcı yaklaşımı sonucunda gtlnlilk vaka, hasta ve ağır hasta sayılannda ciddi bir
düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur.

Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının si.irdiirülmesi, salgmın yayrlrmırun
kontrol alhnda tutulmasr ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kılrcı nornalleşmenin
sağlınması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek öntimtizdeki dönemde de

önemini korumatiadır.

Bu doğrultuda salgının selrinde yaşarıan gelişmeler ile Sağl* Bakanhğı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanrmrzın başkanlığında toplanan
3 l Mayıs 2021 tarihti Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele almarak; Haziran ayı boyuncı
uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında İçişleri
Bakanlığının 01.06.202| tarih 88878 sayılı yazılan ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve
72 nci maddeleri uyannca 1 Haziran 2021 Salr günü saat 05.00'ten itibaren geçerli olmak
iizere aşağıdaki kırarlar alınmıştır.

r. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba"
Perşembe, Cuma ve Cumartesi gilnleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise
Cumartesi gtlnü saat 22.00'den başlayıp Pazar giiniiniin tamamrnı kapsayacak ve Pazartesi
giinü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma krsıtlaması uygulanacaktır.

1.a- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak siire ve giinlerde üretim, imalat, tedırik
ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağhk, tarım ve orman faaliyetlerinin siirekliliğinin
sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler losıtlımadan muaf tutulıcıkhr.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafıyetler, |4.12.2020 tarih ıe 20799
sayılı İçişleri Bakanlığ Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafıyet nedeni ve burıa
bağlı olarak zaman ve güzerglh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye
kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

- Sokağa çıkma krsıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde

çalışan kişiler yapılan denetim|erde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı, İçişleri Bakanhğı
Genelgesi çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi



i.izerinden alrnan "çatışma izni görev belgesini" ibraz etınek zorundadırlar. Ancak NACE
kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt
işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamarrrasr veya erişim
hatası gibi dıırumlaıda ömeği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın
beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altma alınan "çalışma izni görev belgesi
formu" da denetimlerde ibraz edilebilecehir. (Sağlık Personellerinin kurum kimlikleri yeterli
olacaktır.)

1.b- Tam giin sokağa çıkma kısıtlaıııası uygulanacak Pazaı giiırılerinde bakkıl,
market, manav, kısap, kuruyem§çi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliYet
gösterebilecek, vatandaşlanmız zorunlu ütiyıçlannın karşılanmısı ile sınırlı olmak ve

araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakrn bakkıl,
market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlrc ıra gidip gelebileceklerdil.

l.c_ sokağa çlkma kısıtlaması uygulanan siire ve giiırılerde ekmek üretiminin
yapıldığı fınn velveya unlu mamul ruhsıtlr iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek

İaİan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satış1 için) açık olacaliır. Vatandaşlanmız

ekmek ve unlu mamul ihtiyıçlarının karşılanmısr ile sınırlr olmak ve araç kullanmamak

şartıyla (engelli vatandaşlanmiz hariç) ikametleriıe yüriime mesafesinde olan finna gidip

gelebileceklerdir.
Fnn ve unlu marnul rüsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlanylı sadece market

ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır,

1.d_ yabancılara yoneıik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik

faaliyetler kapsamında g"ii.i/t ,., tır inie için ülkemizde bulunan yabancılan kapsamakta

oİrp; ıı."-"t tıoıı"., g-eçİci koruna stıtiisündekiler veya uluslararasr koJrıma başuru ve

statiı süipleri <iüil ohak i2ere turistik faaüyetler kıpsınıı dışındı iiılkemizde bulunan

yabancılaı sokağa çıkma krsıtlamalarına tabidirler,
l.e_ xelnıi ıntıyaçıarınr karşılayamayacık durumda olan ileri yaş gruplanndaki

veya ağrr hastalığı olan vatandışİ,.,--o 112, l55 ve 156 numaralan iizerinden

bildirdiieri temel ihtiyaçlan, VEFA Sosyal Destek Gruptannca karşılanacak. olu.p, bu

konuda gerek p"rro.r"ı gorevlendirilmesi gerekse ihtiyaçlann bir an ewel giderilmesi

bakımındlan gerekli tedbirler Kaymakarnlaı tarafindan alınacaktır,

l.f_ lşı hakkını kullanırak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve İizcri vatandaşlanmız

ile 18 yaş alti gençler ve çocuklanmrzla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma

kısıtlarnasının dış-du ,y.r." bir sokığa çrkma kısrtlımısı uygulınmayacaktır.,
-Aşıhaklobulunmasına.,g-eoışıolmıyan65yaşveiizerivataıtaşlanrnvpazaİ

gtınleri dışindaki diğer giinlerde saĞce ıo.bo_ı+.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecelJer;

İur- gtlnl..i i.e tum gtln sokağa çıkma kıştlamasına tabi olacaklardr,
"--'i;_ Sokaga çikma kıs,-tıamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve,üzeri

vatandaşlinmız iĞ ıı yaş altı gençler ve çocuklanmız şehir içi toplu ulaşım araçlannı
(otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır,

Bu hiikiımden, Miiıi Eğitim Bakanlığmın yın yrE€ eğitim ve öğretim yapmasıru

uygun gördüğii kurumlara devam eden ögrenciler istisna tutulacaktır,

2. şEIIiRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma lusıtlaması

uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat ]osıtlaması uygutanacak olup sokağa

çı"Ğa kısıtlamas, ,y!rl*-uyu., süe içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir

kısıtlamaya gidilmeyecektir.
2.a- Şehirlerarası seyahat krsıtlamasının istisnalan;
_ sokaga çıkma kısıtiamasl uygulanan sıire ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren,

otobüs gibi toğu iaşıma vasıtalanyia yapacakları şehirlerarası seyüatler için aynca seyüat



imi alması istenmeyecek, şehhleraıası seyahat edeceğini bilet, rezerva§yon kodu vb. ile
ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerİn şehiılerarası toplu taşıma vasıtalan ile
ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-vanş saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaiiır.

- Zorunlu bir kamusal göreviı ifası kapsamında ilgili Bakınlık ya da kamu
kurum veya kuruluşu tarafından görevlendiri|m§ oları kamu görevlilerinin (müfettiş,

denetmen vb.) özel veya resmi araçlaıla yapacaklan şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik
kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verileceiiir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yalonının ya da kırdeşinin
cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir

cenaze yakınınn e-devlet kapısındaki içişleri Bakanlığına ait E-BAşVURU veya ALo 199

sistemı;ri iİzerinden yapacaklan başvurular (yanında akaba konumundaki 9 kişiye kadar

bildirimde bulunabilİcİktir1 sistem tarafindan vakit kaybetrrıeksizin otomatik olarak

onaylanarak cenaze yakrnlarına özel araçlarıyla seyüat edebilmeleri için gerekli seyahat izin

belgesi oluşturulacaktır.- _ ö"n*" nakil ve defin işlemleri kapsamrnda başvuru yapacak vatandaşlanmtzdan

herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığl ile sağlanan entegrasyon

tızerinĞn gerekli sorgulama seyahat izin belgesi diiaenlenmeden önce otomatik olarak

yapılacalıiır.
2.b-Sokğaçıkmaİısıtlamasıuygulanansiirevegiinlerdevatandaşlarımızııöze|

araçlanyla şehirlerarası seyahate çıkmamalan esastır,

Ancakaşağıdabelirtilenzorunluhallerinvaılığdurumundavatandaşlarımız,bu
durumu belgelenJirmek; e_devlet iizerinden içişleri Bakanlığma ait E_BAşV1JRU ve

ALo 199 sistemleri iı,"tna* vuİiıitrraymatamlİk biinyesinde oluşturulan Seyahat iiin

kurullanndan izin almak myaryıa ozeı araçıa.ryıa da seyaiıat edebileceklerdir, seyahat i2in

Belgesi verilen kişiler, seyüat süreleri Üyunca sokağa çıkma krsıtlamasından muaf

olacaktır.
zorunlu Hal savrlıcak Durumları

. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asll ikametine dönmek isteyen, doktor raporu

ile sevk olanle/veya daha önceden alurmış dolııor randewsu/kontrolü olan,

. kendisi veya eşinin, hastaıede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine

refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

. Bulunduğu şehre son 5 giin içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp

itamet eilkieri y"ı.şi_"y"ı".i"" dorıiek iiteyen (5 gtın iıi_ld9 geldiğini yolculü

bileti, geldigi aİuç pıui*,, ,"yahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

. ÖsyM tarafindan ilan edilen sınavlar ile merkezi di.Deyde planlanan sınavlara

katılacak oları]ar,

. Askerlik hizmetini tamamlayarak yeıleşim yerlerine dönmek isteyen,

. Özel veya kamudan giinltl sözleşmeye davet yazısı olan,

. ceza infaz kurumlanndan sahverilen,

Kişilerin zorunlu haü bulunduğu kabul edilecektir,

3. işyERLERiNix raır,iyrrınni



3.a- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta kafeterya pastane gibi);
- Sağlık Bakanlığı Sılgın Yönetimi ve Çalşmı Rehberinde belirtilen tiim kurallara

uyulması, masalar arasında her yönden 2 netre, yan yana sandalyeler aıasında 60 cm
mesafe bualolması,

- Aynı anda aynı masada açık alanlınndı üç, kapalı alınlannda ise ikiden fazla
nüşteri kabul edllnemesi,
Kaydıyla,

- Pazartesi, Salı, Çarşamba Perşembe, Cuma ve Cumartesi giinlerinde 07.00-21.00

saatleri arasında mısada servis, gel_al ve pıket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise

sıdece paket servis,
- Pazaı giinleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sıdece paket servis,

şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

3.b- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olın;

- Sinema salonları,
- Kahvehane, kııaathaııe, kafe, demek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İntemet kafe/salonu, elektronik o1un yerleri, bilardo salonlan,
- Halı sahalar, spor salonlan, açık yiizırıe havuzlan,
- Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
_ sugı,t Bakanlığ Salgın 

'iönetimi 
ve çalışma Rehberinde her bir işkolıı/faaliyet

alanı için ayn ayn belirlenen kurallara eksiksiz uyulınası,'- runr"n*., kıraaüane, kafe, demek lokali, çay büçesi, çay ocağı gibi yerlerde

herhangi bir şekilde oyun (kağıt_okey, tavla dnhil) oynanmaması, aynı anda aynı masıda

açıı. aüoıınnaa tç, kıpıli aünlarındı ise ikiden fızla müşteri kıbul edilmemesi,
_ sinema sılonlannda % 50 kapasite (bir kolhık dolu bir koltuk boş) sırunna

uyulması,
Kaydlyla l Haziran 2021 tarihiıden itibaren @azar giınleri hariç) 07.00_21.00 saatleri

arasında faaliyet gösterebileceklerdir.-- -o,. 
v-Ğ ı.rp"ı, yiiane hıvuzlın, hamamlar, saunalar ve masaj_ salonlan,

nargile salonu/kıfeteri- ile jazino, tıverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir

karİ alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir,

3.c_ yukarıda sayılan işyerleıi dışında kalan perakende ve hizrnet sektörıındeki giyim,

tıüafiye, züccaciye, hırdavat,'ierzi, berler gibi dtıki<anlar, biiro ve ofısler vb. işyerleri ile

AVM'ler;
-.SaglıkBakanlığıSalgınYönetimiveÇalışma.Rehberindeiçerisindebulunduğu

işkolu için Ğıi.ı.n.o mri ,algıila mtıcadele tedbirlerine riayet etmek kaydlyla (Pazar gİinleri

İaıiç; OZ.OO-Z1.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir,

3.d- Zincir marketler başta olmak izere çeşitli işyerleri tarafından açış veya belirli

gün ya da sıatlere özgti genei indirim uygulımalamrn oluşturduğu yoğunluğun öniine

ğeçıeuiımesi için indirim uygulamalarının in az biı hafta süecek şekilde uzun periyodlarla

yapılması gerekmektedir.
3.e] Tam gtın sokağa çıkına kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde;

marketlerde (zincii ve süper-marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki iiriinler

dışında
eıett orrit eşya, o}uncak, krtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe

malzemeleri,'hırdavat, züccaciye vb. iiriinlerin satışına izin verilmeyecektir.



3.f- pazaryerleri Sağhk Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen
kurallaıa uymak kaydıyla (Pazar giinleri hariç) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek|erdir.

3.g- Online mırket ve yemek sipar§ fırnalan, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00
saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdft.

4. EĞİTiM-öĞRETİM FAALiYETLERİ
Halihazırda faaliyetlerine devam etrnekte olan kreşler ve anaokulları kademeli

normalleşmenin fünci etabmda da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tİim okul ve sınrf
seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama

sürdiirülecektir.

5. KAMU KURUM vE KIJRIJLUşLARINDA MESAİ
Cumhurbaşkanlığının |4.o4.202l tarih ve 202118 sayılı Genelgesi ile

Cumhurbaşkanlıği İdari İşler Başkaıılığının 27.04.2021ı tarih ve 17665 sayıh yazısl

doğrultusunda kaıııu kurum ve kuruluşlannda uygulaııınakta olan 10.00-16.00 saatleri arası

mİai sistemi ile uzaktarı/dOni§tlmlü gibi esnek çal§ma usuliiniin uygulanmasına kademeli

normalleşme döneıninin ikinci etabında da devam edilecekth.

6. ToPLAt\TI/ETrİxr,İxr,İı«,nn
ZİYARETLER

ir,B NiKAHLAR/DüĞüxı,nn vE

6.a_ Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel turullan hariçolmak

iiaere sivil toplum kuruluşlın, sendikılar, kaınu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan

,. t*ı*" tırt t r,ıuşıu,. iıe 6irıik|er ve kooperatiiterin (apartman ve sjte y6ıetimleri

dahil) genel kurul dahil yapacaklan gen§ katıtımh her tiirlü etkinlikler 15 Haziran 2021

tarihine kadar ertelenecektir.
Dönemselaçıdarıyapılmasızorunluolansporkulüpleriningenelkurullanise;fiziki

mesafe ile temizlik/maske/mesafe kurallanna uyulması ve açrk alanlarda kişi başı asgari 4

.z, ı.npaı, alanlarda kişi başl asgari 6 m2 alan bırakrlması kaydıyla yapılabilecektir. 
..,

15 Haziran 202l Sah ginünden itibaren ise sivil toplum kuruluşlan, sendikalar,

kamu kurumu niteliğindeki -"J.k k r-ıuşıan, birlikler ve kooperatiflerce (apartrnan ve site

;ö".ii-ı; auıriD ıipıu"uı. genel kurul ialılı geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile

maske/mesafe/temlİııL ı.*ııİı"u uyulması ve açü ılanlardı kişi başı asgari 4 m2, kıPalr

alanlardakişibaşıasgari6m2alanbrakılmasıkaydıylaizinverilecektir.

6.b- Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;
_ saglık Bakanligı Salgın yönetimi ve çalışma Rehberinde nikah törenleri ve

düğ{inlerle iğili belirlenen tıım kurallara eksiksiz riayet edilmesi," _ M; ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske,

mesafe kwallanna uyulm.§ı,
- Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

- Kapalı atanlarda ise 1ııkırıdaki kurallara ilave olarak;
- Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,
- Azami 100 davetli ile sınırlandınlması,

kaydıyla 0l Haziran 2021 Salı güniinden itibaren yapılabilecektir,

kısıtlamalara 15 Haziran 202l Sılı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri



ve düğiinlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6
m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılrmcı sınrn uygulanmayacaklır.

- Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temnuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

6.c- Huzurevi, yaşh bakrmevi, rehabilitısyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal
koruma/bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaıetlere bu yerlerde kaları her kişi için
haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecektir.

7. TOPLU IJLAŞIM TEDBİRLERİ

7.a_ Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşlma araçlan (uçak hariç); araç rüsatında
belirtilen yolcu taşımı kapasitesinin 7o50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç

içindeki yolcuların oturma şekli yolculann birbirleriyle temasıru engelleyecek (1 dolu 1 boş)

şekilde olacaktır
otobüs, tren vb. şehirlerarası toplu taşıma araçlannda kapasite sınırlamasının tespiti

srrasrnda aynı adreste ikamet eden ve aynr çekirdek aileden (eş, anne-baba, kardeş) olan

kişiler, hesaplamaya dahil edilmeyecek ve yan yana seyahat etrrıelerine izin verilecektir.' 'aynca 
z+İ toltut diizenindeki şehirlerarası toplu taşıma yapan otobiislerde her iki

cam kenanndaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar boş

bırahlacaklır), yolcu taşma kapasitesi buna göre belirleneceilir.
z.u §enır içi toplu ulaşım araçlan (minibiis, midibüs vb.) ise 14.04.202l tarih ve

6638 sayılı içişleri'Bakanhğı Genelgesi ile getirilen esaslar çerçevesinde 7o 50 kapasite

sınırhmlı ve ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir.
_ Bunlann dışında koınık kapasiteleri seyreltilmiş&aldınlmış otobiislerle sınırh olmak

iizere ayakla yolcu taşıma ağıIlıklı toplu ulaşm araçlannda; sosyal mesafe kuıalrna uymak

koşuluyla ruhsatında yazaı iyakta yoliu taşıma kapasitesinin en fazla o/o5g,sine kadar ayakta

yolcu alabileceklerdir.
koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldınlınış otobiislerde ayakta alınabilecek yolcu

sayısınr belirtir ıerirrtabeta heikesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların

durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir,

8. KoNAKLAMA TEsİsLERiNE DAiR TEDBinı,nn

8.a_ Şehirlerarası karayollan iızerinde bulunan dinlenme tesisteri (yerleşim sahası

içerisinde tuıunarıar hariç) ile Lonaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.)

iierisinde bulunan yeme_içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınrrlı olacak

ş"nıa"); aynı masıda aynı anda ıçık alınlannda üç, kapılı alanlarrnda ise ikiden fazla

müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet verebileceklerdir.
8.b- Konakıama tesiİlerinin kapalı alanlannda bulunan eğlence merkezleri kaPalı

futulacak ve bu alanlarda rnüşteri kabul edilmeyecekiir.
8.c- Konaklama tesİslerinin açık alanlannda toplu eğlence şeklinde etkinliklere

kesinlikle izin verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın öniine geçilebilmek adına fiziksel

mesafe kurallarına azami özen gösterilecektir.
8.d- Sokağa çıkma krsıtlaması uygulanacak olan siire ve gtinlerde konaklama

tesislerinde rezeı.vı§yonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla)

vatandaşlanmz uçrrrnd- sokağa çıkma ve/veya şehirterarası seyahat krsıtlamasından

muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarrmızın denetimlerde

rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etrneleri yeterli olacaktır.



9. GENEL ESASLAR

9.a- Kaymakamlıklarca; Sağl* Bakaıılığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her
bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayn ayn olarak belirlenmiş olan koronavirüs salgnıyla
mücadele amaçlı tedbir, usul ve esaslann ilgili işyeri yetkilileri ve çalışnlanna
hatırlatılnasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağrlık verilecektir.

9.b- Gerek İçişleri Bakanlığı Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgm Yönetimi ve

Çahşma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, Kaymakamlanmızın
koordinesinde kolluk kuwetlerinin ızani düzeyde kapasite ile kıhlm gösterdiğ (diğer

kıırum ve kuruluşlann personeli/görevlileri ile takviye edilıniş şekilde) yoğunlaşhnlmış
denetimler gerçekleştirilecektir.

9.c_ yiirütiilecek her tiırlü denetim faaliyetinde işyeri sahiplerVçalışanlan ile
vatandaşlarımzı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici
bir yaklaşun sergilenecek olup, kurallara aykrrılrklarda ısrar, tekerrür, kurallann esaslı

ınıaİi giuİ suistimal edici tufum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idarVadli

işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.
yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilınemesi

ve mağduriyete neden olunmaması, alıııan kararlara uymayanlara Umumi Hıf",ıssüha

Kanunıinun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden

davranrşlara iligin rtirl< Cİza Karıununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli

işlemlerin başlatılmasına;

l593 sayıh umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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Dı. Buıak Samet ÇAKIR
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8.e- 30.09.2020 tarih ve 16007 saylı i|e 28.1|.2020 tarih ve 19986 sayılı İçişleri
Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda konaklamı tesislerinin denetimleri etkin şekilde
siadiirülecek, sahte rezeıvasyon başta olmak iizere her tiiılü kötiiye kullanımın öniine
geçilecektir.


