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KARATEKELİ Başkanlığmda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulıınan üyelerden
teşekkül etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Koronavirüs (Covidl9) salgınnın toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından
oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım lızınr kontrol altında tutma amacıyl4 salguıla
mücadele siirecinin temel prensipleri olan temizlik, mıske ve mesafe kurallannın yanı srıa
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımrzrn talimatlan doğrultusıında
belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covidl9 virüsi.iniin diinya genelinde hastalığın
yayılımıru artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantr sebebiyle giinlük vaka yoğun
bakım ve entiibe hasta sayılannda artış yaşandığı kamuoüunun malumudur.

Bu çerçevede 12,04.202l tarihinde Sayın Cumhurbaşkan_rmızın başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlı$ Kabinesinde alrnan kaıarlar doğrultusunda 14 Nisan 202l
Çarşamba günü saat l9.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık krsmi
kapanmaya yönelik aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir.

Içişleri Bakanh ğının 14.04.2021 tarih 6638 sayılı yazılan ile Umumi lIrüıssılüa
Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşğdaki kararlar alınmıştu.

l- Hafta içerisinde yer alan gi.inlerde @azartesi, Salı, Çarşamba Perşembe ve Cuma)
19.00-05.00 saatleri aIasında, hafta sonlan ise Cuma gi.inleri saat 19.00'da başlayıp,
Cumartesi v e Pazar giinlerinin tamarrrırrı kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de
tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.a- Sokağa çıkma krsıtlaması uygulanan siire ve giinlerde üretim, imalat, tedarik v e
lojistik zincirlerinin aksamaması , sa$ılg tanm ve orman faaliyetlerinin siirekliliğini
sağamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacıkhr.

-Sokağa çıkma kısıtlamasna yönelik taıunan muafiyetler, 14.12.2020 lat',h ve 20799
sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde aç*ça belirtildiği şekilde yalnrzca niuafiyet nedenine
ve buna bağlı olarak zaman ve giizergAh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötiiye
kullanımı olarak göriiılerek idarVadli yapınm uygulanacaktır.

-Öte yandan yabıncılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece
turistik faaliyetler kapsammda geçici/krsa bil siire için ülkemizde bulunan yabancılan
kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statiisiindekiler veya uluslararasr koruma
başvuru ve statü sahipleri dahil olmak iizere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde
bulunan yabancılar sokağa çıkma krsıtlamalanna tabidirler.

l.b- Sokağa çıkma krsıtlamasırun olduğu Cumartesi ve Pazar giinleri market, bıkkal,
manav, kasaplar ve kuruyem§çiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,
vatandaşlanmız (65 yaş ve iDeri ile 18 yaş altında bulıınanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlannrn
karşılanması ile sınrrh olmak ve araç kullanmamık şarhylı (engelli vatandaşlanmız hariç)
ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip
gelebilecektir.



Aynı saatler arasında market, bıkkıl, mınav, kısap, kuruyemişçiler ve online
sipıriş iirmalan evlere/adrese servis şeklinde de satş yapabileceklerdir.

l.c- Sokağa çıkma kısıtlamasırun olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekınek
üretiminin yapıldığı finn ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece
ekmek satan bayileri açık olacaktır @u iş yerlerinde sadece ekmek ve ı,ınlu mamul satışı
yapılabilir.). Vatandaşlanmız (65 yaş ve tizeri ile 18 yaş altnda bulunanlar hariç) ekmek ve
unlu mamul ihtiyıçlırının kırşılanması ile suıırlr olrnak ve arıç kullanmımak şrtıyla
(engelli vatandaşlarımrz hariç) ikametlerine yiiriime mesafesinde olan fınna gidip
gelebileceklerdir.

-Ramazarı ayı siiıesince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuynıklan ve
yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fınnlardaki özel sipariş ilretimi de dahil
pide ve ekmek iiretimi iftardan 1 saıt önce sonlındırrlıcak ve iftar saatine kadar sadece

sahş yapılabilecektir. İftardan sonra finnlarda ilretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine
devam edilebilecekiir.

-Fınn ve unlu mamul nüsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlanyla sadece market
ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralannda
kesinlikle satış yapılmayacaktır.

l.d- Sokağa çıtma krsıtlamasındaki siiıelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna

getirilenler hariç) çalışma saatleri haftı içi günterde 07.00-18.00 saatleri arası olarak
belirlenecektir.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacakin.

2- Hafta içi günlerde; 65 yaş ve iizeri vatandaşlanmız 10.00-14.00, 18 yaş ıltı
gençler ve çocuklarrmz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat

aralıklan dışında sokağa çıkmaları l«sıtlarımıştır.
Hafta içi/tıafta sonu aynmı olmakszın 65 yaş ve üzeri vatandaşlanmız ile 18 yaş alh

gençler ve çocuklanmızın şehir içi toplu utaşun araçlannı (otobüs, minibtıs, dolmuş v b .)

kullanmalanna miisaade edilmeyecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca yiiz yiıze eğtimin devamrna karar verilen sınf seviyeleri ile

destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslannda eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz,

durumlannr belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlanndan istifade edebileceklerdir.

3_ sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan siire ve giinlerde (hafta içi ve hafta sonunü)
zorunlu haller drşında vatandaşlanmızm toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarısı
seyahatlerine izin verilmeyece}iir.

3.a_ Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması

uygulanan siire ve giinlerdeki şehirlerarası seyüatleri ancak toplu ulaşım araçlan (uçak,

oİJbtır, t 
"n, 

gemi vb.) kullanılmak suretiyle miimkiin olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini
belgeleyen toplu ulaşım araçlannrn görevlileri ile şehirlerarası seyüat edeceğini bilet,

rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacatlır.
3.b- Zorunlu Haller Sayılacık Durumlar;
_ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor nporu

ile sevk olan ve/veya düa önceden ahnmış doilor randevusükontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakrnmın ya da kardeşinin cenazesiıe

katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek oları (en fazla 8 kişi),
_ Bulunduğu şehre son 5 giın içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp

ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gi.ın içinde geldiğini yolculuk bileti,

geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSyM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katrlacaklar ve ıefakatçileri,



- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya
kamudan giinlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlanmrz, yukanda belirtilen durumların varhğı halinde toplu ulaşım

araçlanyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞWRU ve ALO l99 sistemleri iizerinden ya
da Kaymakamlıklara doğrudan başıuru yoluyla Seyahat İiin Kurullanndan izin almık
kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

3.c- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süe ve giinlerdeki şehirlerarası seyahat
krsıtlamasının etkinliğinin artnlması amacıyla şehirlerin tilm gınş ve çıkışlannda (iller
arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktalan oluşturulacak, özel araçlarla
seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıklan müakkak tetkik edilecek ve geçerli
bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir.

4- 16 Mayıs 202l Pazar gtlnü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta
kafetery4 pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya üş alaıılannda masada mi§teri kabul
edemeyeceklerdir.

Bu siire içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi gilnlerde 07.00-19.00 saatleri arasında
gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve
Pazar giinleri ise sabah 10.00'darı sahur vaktine kadaı sadece paket servis şeklinde faaliyet
gösterebileceklerdir.

Aynı şekilde online yemek sipar§ iirmılan hafta içi ve hafta sonlannda saat
10.00'dan süur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

5- Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi giiniine kadar
geçici olarak ara verilecekiir.

- Halı süa, yiizme havuzu, ttim spor salonlan, giizellik merkezi/salonlan, hamam ve
saunalar, masaj salonlan, lunaparklar ve tematik parklan,

- Kahveharıe, krraathane, kafe, demek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İntemet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocaklan ise mas4 sandalye/taburelerini kaldrmak ve sadece esnafa servis yapmak
kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

7- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle billikte nikah ve
nikah merasimi şeklindeki düğiinler, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar herhangi bir şekilde nişan,
kma, tören, merasim, düğiin yapılmasına miisaade edilmeyecektir.

8- Şehir içi toplu ulaşım araçlarında;
-Oturma kapasitesi % 50 ile sınırlandınlacaktır.
-Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldınlma

yapılmayan otobüsler gibi iç hacim balomından fiziki mesafe kurallannın uygulanamayacağı

şehir içi toplu ulaşım aıaçlannda ayakta yolcu alrnmasına miisaade edilmeyecektir.
-Bunlann dışında koltuk kapasiteleri se}reltilmiş/kaldınlmış otobüslerle sınırlı olmak

iizere ayakta yolcu taşıma ağırhklı toplu ulaşım araçlannda; sosyal mesafe kuralına uymak
koşuluyla ruhsatında yazarı ayal«a yolcu taşıma kapasitesinin en faz|a %SO'sine kadar ayakta
yolcu alabileceklerdir.

6- 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlan ve bunlarrn üst kuruluşlan ile birlikler ve kooperatiflerin, apartrnan ve
sitelerin genel kıırul dahil yapacaklan geniş katılımh her tiirlü etkinliklerine izin
verilmeyeceklir.



Koltıık kapasiteleri seyreltilmiy'kaldınlnış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu
sayısını belirtir levha./tabela herkesin görebileceğ şekilde asılacak ve ayaktaki yolculann
durabileceği yerler fiziki olarak işaıetlenmek suretiyle belirleneceiıir.

9- Huzurevi, yaşlı bakrnevi, rehabiütasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal
koruma/balom merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

l0- Turistik tesisler dahil tiim konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon
vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle smrrlr olmak ve
ayn masada en faz|a 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir. Konaklama
tesislerinde kesinlikle toplu iftar organi"a"yonlan yapılrnayacaklır.

30.09.2020 tarih ve l6007 sayılı ile 28.1|.2020:anh ve l9986 saylı İçişleri Bakanlığı
Genelgeleri doğıultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde stirdiirülecek,
sahte rezeıvasyon başta olmak iizere her tiirlü kötüye kullanmın öntine geçilecektir.

11- Çeşitli işyerleri tarafindan açılış nedeniyle veya belirli gi.in ya da saatlere özgü
yapılan indirim uygulamalan kontrolsi.iz şekilde kalabalıklann oluşmasrna neden
olabilmektedir. Bu sebeple işyerleri tarafından açıhş nedeniyle veya belirli giin ya da saatlere
özgü genel indirim uygulamalarınrn yerine yoğunluğun öniine geçilebilmesi için en az bir
hafta siiırecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygulaınalan yapılacaktır.

12- 02.03.202l tarih ve 3601 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile tiim kara deniz ve
hava srnrr kapılanmrzdan 15 Nisan 202l tarihine kadar ülkemize giriş yapmak isteyen
kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmrş negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazı
zorunluluğu 3l Mayıs 202l tarihine kadar devam ettirilecektir. Negatif SARS-CoV-2 PCR
testi sonucu ibraz edemeyen kişilere uygularıacak kaıantina koşullanna ilişkin iş ve işlemler
daha önceden yayımlanmış olan genelge ve İl Hıfassıhha karanna göre yiirütiilecekiir.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada heıhangi bir aksakhğa meydaıı verilınemesi
ve mağduriyete neden olunmamasr, alrnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzrssılüa
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;
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1593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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