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KAYAPINAR ILcESI
ILcE UMUMI HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No   8 2021/26
Karar irarihi 3 17/05/2021

119e Hlfzlsslhha Kurulu,119e Kaymakam1 3nal KOc ba,kanl屯 mda;119e sa言1lk Midilrii

Dro Hidayet BAKAc,Veteriner Hekim Ramazan DENiZ,Serbest Hckim Do9,Dr.Ber9em
AYcicEK,ve Serbest Eczacl Ramazan SAGRAP istirakHle 1593 saylll Umllmi Hlfzlsslhha

Kanunu'nun 26。  maddesine istinaden 17.05。 2021 tarihinde ger9ekle,tirilen gё rti,mede

a,aこ ldaki kararl alml,lardlr.

Koronaviriis(Co宙d-19)Salginlnln toplum sa言 1屯l Ve kalnu diizeni a91slndan

olu,turduttu riski yёnetme ve hastallこ ln yaylllm hlzlnl kontrol altinda tutma amaclyla,

salginla rniicadele siirecinin temel prensipleri olan tenlizlik,Inaske ve lnesafe kurallarinin

yanl slra hayatln her alanlna yёnelik uyullnasl gereken kurallar ve lnlellller; salglnln

genel seyrinin ve Saこ hk Bakanll言l ile Koronaviriis Bililn Kurulllnlln ёnerilerinin

degerlendirilmesi sonucunda ahnan kararlar dogrultusunda belirlerllnektedir.

Bu kapsalnda salglnln seyrinde ya,anan artl,abatth01arak 14Nisan2021 tarihinden

itibarenklsnli kapanma,29 Nisan 2021 tarihinden itibarcn tam kapanma tedbirleri hayata

gc9irill■ li,tir。

Gerek klsIIni kapanma ve taln kaparma dё nenlinde allnan tedbirlerle sosyal

izolasyonun artlrllmasl gereksc aziz lllilletilnizin tedbirlere uyum noktaslndaki

Sattduyulu ve fedakarca yakla,1lnl SOnucunda giinliik vaka,hastave aЁ lr haSta sayllarinda

ciddi bir di,■ ,ya,andl言 l kalnuOyunun inalumudur.C)te yandan hep birlikte elde edilcn bu

ba,arlnin siirdiirtilmesi,salglnlnyaylllrninlnkontrol altindatutullnasl ve yeniden ivmelenen

a,1lama faaliyetleri ile birlikte kallcl normalle,menin saこ lanmasl i9in salglnla micadcle

tedbirlerine riayet etmek ёnttiizdeki kademeli nollllalle,me siirecinde de son derece ёnem

ta,lmaktadlr.

Bu dOttrultuda sa言1lk Bakanl屯l Koronavirtis Bilim Kurulunlm tavsiyeleri ve

salglnln seyrinde ya,anan geli,meler gё z ёntine a1lndlこlnda 17 Mayls 2021 Pazartesi

gini saat 05.00'ten l Haziran 2021 Sah gini saat 05.00'e kadar uygulanacak olan

kademeli normallesme dё neminde 19i,lc五 Bakanl屯 lnm 16.05.2021 tarihli ve 8160 saylll

Genelgesi kapsalnlnda a,電 ldaki tedbirlerin hayata ge,irilmesi gcrekmektedir.

1。 SOKAGA CIKMA KISITLAMASI

Kademeli no..1.alle,me dё neminde;hafta iserisinde yer alan giinlerde(Pazartesi,

Sall,car,amba,Per§ embeve Cum→ 21。00‐ 05。 00 saatleri arasinda,hafta sonlarlise Cuma

ginleri saat 21.00'den ba,laylp,Cumartesi ve PaZar ginleri面 n tamamml kapsりacak

ve Pazartesi giinleri saat 05.00'te talnanllanacak,ekilde sokaこ a91kma klsltlamasl

uygulanacaktlr.

1。 1‐ Sokaこa91lCna klsltlalnasl uygulanacak siire ve giinlerde tretinl, imalat,

tedarik ve loiistik Zincirlerinin aksamamasl,saこ 1lk,tarlm ve orman faaliyetlcrinin

sureklilittinin Saこ lanmasl amaclyla Ek'te beli
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SOktta 91lcna klsltlarnaslna yё nelik tanlnan muarlyetler, 14。 12。2020 tarih ve

20799 saylll Gcnelgede a91k9a belirtildiЁ i,Ckilde muarlyet nedeni ve bma batth 01arak

zaman ve gizergah ile slnlrh olup,aksi durllmlar muarlyetlerin 16tiye kullanlml

olarak gё riilerek idari/adli yaptlrlmlara konu edilecektir.

SOkaЁa 91kma klsltlarnaslndan muaftutulan i,yeri/fab五 ka/imalathane gibi yerlerde

9all,an kisiler yapllan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 saylll Genelge 9er9CVesindc

c―devlet platfollllllnda yer alan 19i,leri Bakanll言 l e…ba,Vllru sisterni iizerinden allnan

“9ah,ma izni gёrev belgesini''ibraz etmek zortlndadlrlar.

Ancak NACE kodu e,le,me hatasl, muaflyet kapsalnlndaki bir isyerinde gOrcv

yapmasina ragmen alt i,verenin muaflyet kapsalnlnda olllnarnasi nedeniyle gё rev belgesi

allnalnallnasl veya eri,iln hatasl gibi dllrurnlardaё rnetti bahSe konu Genelge ckinde yer alan

ve i,veren ile 9ah,anln beyan1/taahhiidiiyle manuel doldttlarak iinza altina ahnan

“9all'ma izni gё rev belgesi fb111lu"da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

1。2¨ Tam gin sokatta 91kma klsltlalnasl uygulanacak Cumartesi… Pazar giinlerinde

bakkal,Inarket,Inanav,kasap,kuruyellli,9i ve tatllcllar 10。 00… 17.00 saatleri araslnda

faaliyet gё sterebilecck olup,vatanda,larlmlz zorunlu ihtiya91annln kar,1lanmasl ile

slnlrll olmak ve arac kullanmamak sartlvla(engelli vatanda,larlmlz hari9)

ikametlerine en vakln bakkal,Inarket,Illanav,kasap,kuruyemi,9i ve tatllcllara gidip

gelebileceklerdir.

1.3‐ SokaEa 91lCna klsltlalnasl uygulanan siire ve gunlerde ekmek tretinlinin

yaplldl言l flrin ve/veya unlu mamul ruhsath is yerleriilc bu i,yerlerinin sadece ekmek

satan bayileri(sadece ehek ve unlu malnul satl§ l i9in)a91k01acaktlro Vatanda,larlmlz

ekmek ve unlu mamul ihtiya91arinln kar,1lanmasl ile slnlrh olmak ve arac

kullanmamak ,artlyla (engelli vatanda,larlmlz hari9)ikametlerine ytrime
mesafesinde olan flrlna gidip gelebileceklerdir.

Flrin ve llnlu marnul mhsatll i,yerlerine ait ekmek daこ ltlm ara91arlyla sadece

market ve bakkallara ekmek servisi yapllabilecek olup, sokak aralarinda kesinlikle satl,

yapllmayacaktlr.

1.4‐ Yabancllara yёnelik sokatta 91lCna klsltlamaslna dair muaflyet sadece

turistik faaliyetler kapsarnlnda gecicVklsa bir sire i9in ilimizde bulunan yabancllarl

kapsalnakta olup; ikamet izinliler, gesici koruma statisindekiler veya uluslararasl

korllma ba,vllru ve stati sahipleri dahil olmak izere turistik faaliyetler kapsaml dl,lnda

ilimizde bulllnan yabancllar sokatta 91ha klsltlalnalarlna tabidirler.

1.5‐ Talln kapallma siirecinde kendi ihtiya91arlnl kar,1layamayacak durumdaki

ileri ya, gruplarindaki veya aこ lr haStallこ l olan vatanda,larllnlzln l12, 155 ve 156

nllmaralarl iizerinden bildirdikleri temel ihtiya91arl VEFA Sosyal Destek Gruplarinca

kar,1lanacak olup,bu konuda gerek personel gё revlendirilmesi gerekse ihtiya91arin bir an

evvel giderilmesi bakllnlndan gerekli tedbirler Kaymakalnhklar taraflndan ahnacaktlr.

1.6‐ 18 ya,altl gen91er ve 9ocuklarllnlz ile a,l hakttunl kullanarak iki doz a,1

olmu, olan 65 ya,ve tizeri vatanda,larlmlz i9in herkes i9in uygulanan sokatta 91ha

klsltlamaslnln dl,lnda aynca bir sokaga 91kma klsltlamasl uygulanmayacaktlr.

A,l hakkl bulunmaslna rattmen a,1 01mavan 65 ya,ve izeri vatanda,larlmlz ise

hafta i9i giinlerde sadecc 10.00-14.00 saatleri araslnda sokatta 91kabilecek olup, hafta

sonlarl taln gun sokatta 91lCna klsltlalnaslna tabi
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SOkatta 91ma klsltlamaslna tabi olup ollnadlこ lna bakllmakslzln 65 ya,ve izeri

vatanda,larllnlz ile 18 ya,altl gen91er ve,ocuklarllnlz kademeli no.11lalle,me dё nemindc

,ehir isi toplu ula,lm ara91arinl(OtObus,minibis,dolmu,vb。 )kullanamayacaklardlr。

2.SEⅡiRLERARASISEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli nol.1lalle,me dё neminde;sok〔屯a91kma klsltlamasl uygulanan siire ve

gunlerde,ehirlerarasl seyahat klsltlalnasl uygulanacaktlr.

2。 1¨ sehirlerarasl seyahat klsltlallnaslnm istisnalarl;

… Sokatta 91ha klsltlarnasl uygulanan siire ve giinlerde vatanda,larilnlzln u9ak,

tren, otobiis gibi toplu ta,lma vasltalarlyla yapacaklan ,ehirlerarasl seyahatler i9in

ayrlca seyahat izni a1llllnasl istenlneyecek, ,ehirlerarasl seyahat edilecettinin bilet,

rezervasyon kodu vbo ile ibraz edilmesi yeterli olacaktlr。  13u durllmdaki ki§ ilerin

,ehirlerarasl toplu ta,1lna Vasltalarl ile ikarnetleri araslndaki hareketlilikleri,kalkl,―
varl§

saatleriyle uyumlu ollnak kalmak kaydlyla sokatta 91hma klsltlalnaslndan muaf olacaktlr.

Zorunlu bir kamusal glrevin ifasl kapsalnlndailgili Bakanllkya da kamu kurulll veya

kurulusu taraflndan g6revlendirilmi,kamu g6revlilerinin(miifetti,,denetmen vb。 )

ёzel veya reslni ara91arla yapacaklarl,chirlerarasl seyahatlerine,kllrum kimlik kartl ve

g6revlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydlyla izin ve五 lecektir.

―Kendisi veya e,illln,vefat eden birinci derece yaklninln ya da karde,inin

cenazesine katllmak veya cenaze nakil i,lemine refakat etmek alnaclyla herhangi bir

cenaze yaklnlnln e‐ devlet kaplslndaki 19i,leri Bakanl屯 ma ait E‐ BAsVURU veya ALO
199 sistemleri tzerinden yapaca言 l ba,vuru(yanmda akraba konumundaki 9 ki§ iyc kadar

bildirimde bulunabilecekti⇒ sistem taraflndan vakit kaybetmeksizin otomatik olarak

onaylanarak cenaze yakl■ larlna ёzel ara91arlyla seyahat edebilmeleri i9in gerekli seyahat

izin belgesi olu,turulacaktlr.

Cenaze nakil ve defln i,lemleri kapsarninda ba,vllru yapacak vatanda,larlmlzdan

herhangi bir belge ibrazl istenilmeyecek olup Satthk Bakanllこ l ile sattlanan entegrasyon

iizerinden gerekli sorgulalna seyahat izin belgesi diizenlerllneden ёnce otomatik olarak

yapllacaktlr.

2。2‐ Sokaこa91kma klsltlamasl uygulanan sire ve ginlerde vatanda,larll■ lzln 6zel

ara91arlyla

,ehirlerarasl seyahate,lkmaコ nalarl esastlr。

Ancak a,a言 lda belirtilen zorunlu hallerin varl屯 l dllrumunda vatanda,larlmlz,ュ

durumu belgelendinnek kavdⅣla;e‐ devlet izerinden 19i,leri Bakanll言 lna ait E¨

BAsVURU ve AL0 199 sistemleri tzerinden Valilik/Kaymakamllk biinycsinde

olu§turulan Seyahat izin Kurullarindan izin almak kaydlyla ёzel ara91arlyla da seyahat

edebileceklerdiro Seyahat izin Belgesi verilen ki,iler,seyahat siireleri boyunca sokaこ a

91kma klsltlamaslndan l■ uaf olacaktlr.

Zorunlu Hal Savllacak Durumlar;

・ Tedavi olduttu haStaneden taburcu olup asll ikalnetine dё lllmek isteyen,doktor

raporll ile scvk olan ve/veya daha ёnceden ahnllnl,doktor randevusu/kontrolii

olan,

・ Kendisi veya e,inin, hastanede tedavi gё ren birinci derecc yaklnlna ya da

karde,ine refakat edecek olan(en faZla 2 ki,i),

口Bulunduこ u ,ehre son 5 gun i9erisinde gellni, ollnakla beraber kalacak yeri

ollnaylp ikalnet ettiklcri yerle,iln yerlerine dёnlnek istcyen (5 giin i9inde

geldittini y01Culuk bilcti,gelditti ara9 plakasl,seyahatini g6steren ba,kaca belgc,

bilgi ile ibraz edenler),

し

, 0SyM tarafindan ilan edilmiq rqprkezi srnavlafa katrlacak olan,
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・ Askerlik hizmetini tallnalnlayarak yerle,im yerlerine dё llmek isteyen,

日(Dzel veya kaIInudan giinlii sё zle,meye davet yazlsl olan,

日CeZa infaz kurllmlarindan sa1lverilen,

Ki§ilerin zorunlu hali bulunduこ u kabul edilecektir.

3.ISYERLERININ FAALIYETLERI

3.1‐ Yeme… icme yerleri(restOran,lokanta,kafeterya,pastane gibiゝ

― Hafta i9i giinlerde 07.00¨ 20。00 saatleri araslnda gel‐ al ve paket servis,20。 00‐

24。00 saatleri araslnda ise sadece paket servis,

‐Hafta sonlarlnda ise 07。 00‐24.00 saatleri araslnda sadece paket servis,

,eklinde faaliyet gOsterebileceklerdir.

3.2¨。17 Mayls-l Haziran arasl uygulanacak olan kademeli nollllalle,me dё neminde

a,a言lda sayllan i,yerlerinin faaliyetlerine gesici olarak ara verilmesine devarn edilecektir.

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

‐Sinema salonlarl,

―Kahvehane,klraathane,kafe,demek lokdi,9ay bah9esi gibi yerler,

_intemet kafe/salonu,elektronik oyun yerleri,bilardo salonlarl,

―Hall saha,メ izme havuzu,spor salonlarl,

‐Halnaln,sauna ve mastt salonlarl,
―Lllnaparklar ve tematik parklar.

Cay OCaklarl ise masa,sandalye/taburelerini kaldl.1.lak ve sadece esnafa seⅣ
is

yapmak kaydlyla faaliyetlerine devaln edebileceklerdir.

3.3…  Yukarlda sayllan i,yerleri dl,lnda kalan ve taln kapanma dёnenlinde

faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektOrtindeki giyinl,tuhaflye,zticcaciye,

hlrdavat,terzi,berber gibi diikkanlar ile biiro ve oflsler vbo i,yerleri;

‐Sa言1lk Bakanllこl Salgln Yё netimi ve ca11,ma Rehberinde i9erisinde bulunduこ u

i,kolu i9in belirlenen tunl salglnla rniicadele tedbirlerine riayet etmek kaydlyla hafta isi

ginlerde 07.00… 20.00 saatleri araslnda faaliyet gё sterebileceklerdir.

…All,veri,merkezleri(AVM)ise;hafta isi 10.00‐ 20。00 saatled araslnda faaliyet

g6sterebilecek olup,hatta sonlarl kapall olacaktlr.

3.4¨ Zincir marketler ba,ta ollnak iizere 9e§ itli i§ yerleri taraflndan a9111,Veya

belirli giin ya da saatlere ёzgii genelindirilll uygulamalarlnln olu,tllrduttu yOttunluttun

ёntine ge9ilebilmesi i9in indirilln uygulalnalarlnln en az bir hafta siirecek§ ekilde uzun

periyodlarla yapllmasl gercbektedir.

3.5‐ Marketlerdc(zinCir ve siiper marketlcr dahil)zorunlu temel ihtiya91ar

kapsalnlndaki iiriinler dl,lnda elektronik e,ya,oyuncak,klrtasiye,giyim vc aksesuar,alkol,

ev tekstili,oto aksesuar,bah9e FnalZemeleri,hlrdavat,ziiccaciye vb.iiriinlerin satl,lna tam

gun sokatta 91lαnaklsltlalnasl uygulanacak olan hafta sonlarinda izin verilmeyccektir.

3.6‐ SaEllk Bakanllこl Salgln Yёnetimi ve ca11,ma Rehberinde belirlcnen kllrallara

uymak kaydlyla pazaryerleri hafta i9i giinlerde 07.00‐ 19。00 saatleri araslnda faaliyet

gёsterebilecek olup,hafta sonlarl ise pazaryerlerinin kllrulmaslna izin verilmeyccektir。

3。 7… Online market ve yemek sipari,flrmalarl,hafta i9i ve hafta sonu 07.00…

24。00 saatleri araslnda evlere/adrese servis,cklinde 9a11,abileceklerdir.

‐

4.EGITIM¨OGRETIM FAALIYETLE]
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Bakanll言lyla yapllan detterlendilllleler 9er9evesinde kademeli no....allo,me dё nellninde

anaokullarl da faaliyetlerine devaln edecck olup dittertiin1 0kul ve slnlfseviyeleri i9in Milli

Ettitiin Bakanll言 lnca kalnuoyuna duyunllduttu§ekilde uygulallna siirdtiriilecektir.

5.KAMU KURUM VE KURULUSLARINDA MESAI

Cumhurba§ kanhこlnln  14.04.2021  tarih  ve  2021/8  saylll  Genelgesi  ile

Cllmhurba,kanllこ 1 ldari l,ler Ba,kanll言 lnln 27.04.2021 tarih ve 17665 saylll yazlsl

dOttrultusunda, kalnu kurum ve kurulu,larinda uygulalllnakta olan 10.00-16.00 saatleri

arasl mesai sistellni ile uzaktan/dё nti§iimlii 9ah,ma gibi esnek 9a11,ma usuliintin

uygulalmaslna kademeli noll.lalle,me dё nenlinde de devanl edilecektir.

6.ERTELENEN FAALIYET.ETKINLIK VE TORENLER

6.1… Sivil toplum kurulu,larl,sendikalar,karnu kurlmu niteliЁ indeki llleslek

kurulu,larl ve bunlarln iist kurulu,larl ile birlilder ve kooperatinerin genel kunll dahil

yapacaklarl geni, katllllnh her tirli etkinlikleri l Haziran 2021 tarihine kadar

ertelenecektir。

6.2‐ Evlendirme i,lenllerinin ger9ekle,tirilllnesine devaln edilmekle birlikte halen

uygulanmakta olan nikah ve nikah lnerasil■ i seklindeki diこinler ile ni,an ve hna gibi

etkinliklerin yapllnlalnasl uygulalnaslna,l Haziran 2021 tarihine kadar devanl edecektir.

6.3‐ Huzurevi, ya,1l baklmevi, rehabilitasyon merkezi, 9ocuk evleri gibi sosyal

korllma/baklln merkezlerinde halihazlrda uygulalmakta olan ziyaret9i klsltlallnasl l

Haziran 2021 tarihine kadar uzatllacaktlr。

1.TOPLU ULASIM TEDBIRLERI

7.1- $ehirlerarasr faaliyet g<isteren toplu taqtma araglarr (ugak harig); arag ruhsatmda

belirtilen yolcu tagrma kapasitesinin 7o50'si orarunda yolcu kabul edebilecek olup, arag

igindeki yolculann oturma gekli yolcularrn birbirleriyle temasmt engelleyecek (1 koltuk

dolu I koltuk bog) qekilde olacaktrr.

7.2- gehir igi toplu taqrma araglan ise 14.04 .202 1 tarih ve 663 8 sayrh Genelgeyle

getirilen esaslar gergevesinde "h50 kapasite srrurlamast ile ayakta yolcu kabul
.dil-.-.ri kurafina tabi otarak faaliyet sunabileceklerdir.( Seyreltilmig koltuk kapasiteli

otobiislerde arag yolcu kapasitesininoh5} orarunda ayaktan/oturan yolcu ahnabilecektir.)

2。 KONAKLAMA TESISLERINE DAIR TEDBIRLER

8。 1‐ sehirlerarasl karayollarl izerinde bulunan dinlenme tesisleri(yerle,iln
sahasl i9erisinde bulunanlar hari9)ile kOnaklama tesislerinin(otel,mOtel,apart otel,

pansiyon vb。 )iseriSinde bulunan yeme‐ icme yerleri(sadeCe kOnaklamall mi,terilerle

slnlrll olacak,ckilde)aynl masada aynl anda en fazla 2 ki§ iye servis a91lmasl kり dlyla

hizmet verebileceklerdir.

8.2‐ Konaklama tesislerinin kapall alanlarinda bulunan eこ lence mcrkezleri kapah

tutulacak ve bu alanlarda rnii,teri kabul edilmeyecektir。

8。 3‐ Konaklalna tesislerinin a91k alanlarinda toplu ettlence ,cklinde etkinliklere

kesinlikle izin verilmeyecek,bu yerlerde yoEllnla,lnanln ёntine ge9ilebillnek adlna flziksel

mesafe kurallanna azanli ёzen gё sterilecektir.

8.4¨ Sokatta 91lCna klsltlalnasl uygulanacak olan sure ve giinlerde konaklama

tesislerinde rezervasyonunun bulunmasl oedelinin tamaml ёdellmi,olmak kaydlyl→

vatanda,larlinlz∞ lslndan sokaこa91kma ve/veya,chirlerarasl seyahat klsitlarnaslndan

し
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8.5¨  30.09。 2020 tarih ve 16007 saylh ile 28.11.2020 tarih ve 19986 saylll

Genelgeler doま ultuSunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin ,ekilde
siirdinilecek,sahte rezervasyon ba,ta ollnak tizere her tiirlii k6tiiye kullanlrnln ёniine

ge9ilecektir。

Ka)makaml増 lmlZ Ve ilgili kurumlarca yukarlda bclirtilen esaslar dottrultusllnda

uygulamada herhangi bir aksakl屯 a meydan verilmemesine ve mattdllriyete neden

olllmalnaslna, allnan kararlara uymayanlara UIInllmi hlfzlsslhha Kanununun ilgili

maddeleri gereЁi yeme_i9me yerleri(restOran,lokanta,kafeterya,

pastane,tatllcl gibi yerler)i,yerlerinin i9 veya dl,alanlannda masada misteri

kabulii yapan i,letmelere l.ihlalde 3150 TL idari para cezasl,2. ihlalde 7 giin

kapatlllnaslna,3. ihlal ve devarnlnda 15 giin siire ile kapatlllnaslna, i,yerinde miisteri

olarak bulunan ,ahlslarlnda 3150 TL idari para cezasl ile cezalandlrllnlalarina,

faaliyetlerine 17 Mayls-l Haziran arasl araslnda ge9ici olarak ara verilen ― Gazino,

tavcrna,birahane,nargile salonu/kafeleri,

―Sinema salonlarl,

―Kahvehane,klraathane,ka£、dernek lokali,9ay bah9csi gibi yerler,… Internet

kafe/salonu,elektronik oyun yerleri,bilardo salonlarl,

―Ha1l saha,yuzme havuzu,spor salonlarl,

―Harnam,sauna ve mastt Sa10nlarl,

…Lllnaparklar ve tematik parklar。

Belirtilen i,yerlerinde faaliyet gё sterdittinin tespit edilmesi halinde i,yerine 3150

TL idari para cezasl ile cezalandlrllmasl ve i,yerle五 nin a911lnasina yё nelik 2.genelgeye

kadar mtihilrlenerek kapatlllnasina,i§ yerinde miisteri 01arak bulunan,ahlslarinda 3 150

TL idari para cezasl ile cezalandlrllmalarina, idari i,lem tesis edilmesine genclge

kapsamlnda diこer tiim i,yerlerinde ise genelgeye ayklrl davrananlara 3 150 1「 L idari para

cezasl lle cezalandlrllmaslna ve konusu su9 te,kil eden davranl,lara ili,kin Tiirk Ceza

Kanununun 195 nci rnaddesi kapsalnlnda gerekli adli i,lellnlerin ba,latlllnaslna

Uinllmi Hlfzlsslhha Kanununun 27 nci ve 72 nci rnaddele五 uyarinca;Kaymakalnlar

ve ilgili Kurumlarca yukarlda belirtilen esaslar dottrllltusunda uygulalnada herhangi bir

aksakl屯 a meydan verilmemesine ve mattduriyete neden olllmamaslna,allnan kararlara

uymayanlara UInllmi Hlfzlsslhha Kanllnllnun ilgili maddeleri gerettince idari i,lem tesis

edilmesine ve konusu su9 te,kil eden davranl,lara iliskin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci

maddesi kapsamlnda gerekli adli i,lemlerin ba,latllmasln腎

Oy birlttiyle karar verilm
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EK:SOKAGA CIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KISILER
LISTESI

SOkatta 91kma klsltlamalarinln uygulanacaこ l Sire ve ginlerde istisna kapsallllnda

Olduこ unu belgelemek ve nluarlyet nedeni/gizergahl ile slnlrh ollnak kaydlyla;

1.TBMM iiyeleri ve 9all,anlarl,

2.Kamu diizeni ve giivenlittinin Sattlallmaslnda gё revli olanlar(ё zel giiVenlik gё revlileri

dttil),

3.Zorllnlu kalnu hizmetlerinin siirdiiriillnesi i9in gerekli kallnu kurllm ve kurulu,larl ile

i,letmeler(Havalimanlarl,limanlar,slnlr kapllarl,gilnrukler,karayollarl,huzurevleri,ya,11

baklm evleri,rehabilitasyon merkezle五 ,PTT vb。 ),buralarda 9all,anlar ile ibadethanclerdeki

din gё revlileri,Acil cattrl Merkezleri,Vefa Sosyal Destek Birimleri,11/119e salglnDenetim

Merkezleri,Gё 9 1daresi,Klzllay,AFAD ve afet kapsaFnlndaki faaliyetlerde gё revli olanlar

ve gёnullii olarak gOrev verilenler,cemcvlerinin dede ve gё revlileri,

4.Kamu ve ёzel saこ hk kurlm ve kurulu,larl, eczaneler, veteriner klinikleri vc hayvan

hastaneleri ile buralarda 9all,anlar,hekillnler ve veteriner hekiinler,

5。 Zorllnlu sa言 1lk randevusu olanlar(Klzllayla yapllacak kan ve plazma ba言 1,larl dahil),

6.1la9,tlbbi cihaz,tlbbi rnaske ve dezenfektan iiretilni,nakliyesi ve satl,lna ili§ kin faaliyet

yiirtiten i,yerleri lle bllralarda 9all,anlar,

7。 Uretim ve imalat tesisleri ile in,aat faaliyetleri ve bu yerlerde 9ah,anlar,

8。 Bitkisel ve hayvansal iirtinlerin ilretiini, sulalmasl, i,lenlnesi, ila91armasl, hasadl,

pazarlalmasl ve nakliyesinde 9dl,anlar,lkallnetgahlarl ile i,letme(tarla,baこ ,bah9C,9iftlik,

Vb.)araslndaki gizergah ile slnlrll olmasl kaydlyla,Tarlm ve Orlnan Bakanllこ l siSteminde

kayltll iireticiler ile birinci derece,i,letme 9ah,anlarl ve i,9iler,

9。 Tarlmsal iiretilne ili§ kin zirai ilaqtohunl,flde,giibre vbo iiriinlerin satl,l yapllan i,yerleri ve

m9all,anlar,
10。 Yurt i9i ve dl,l ta,lmaclllk(ihracat/ithdat/transit ge9i,ler dttil)Ve l● iStittini yapan

i.11lalar ve bllnlarin 9all,anlarl,

11. ウriin ve/veyamalzemelerinnakliyesindeyadalaistttinde(kargo dahil),yurti9i Ve yurt

dl,l ta,lmaclllk,depolallna ve ilgili faaliyetler kapsarnlnda gё rcvli olanlar,

12.C)teller ve konaklarna yerleri ile buralarda 9all,anlar,

13.Sokak  hayvanlarlnl besleyecek   olanlar,      hayvanbarlnaklar1/9i■ likleri/baklln

merkezlerinin gё revlileri/gёniillii 9ah,anlarl ve 7486 saylh Genelgenlizle olu,tllrulan

Hayvan Besleme Grubu iiyeleri,

14.lkametinin ёnii ile slnlrll ollnak kaydlyla evcil hayvanlarinin zorllnlu ihtiyaclnl

kar,1lallnak iizere dl,ar1 91kanlar,

15.Gazete,dergi,radyo,televizyon ve intemetrnedyakunllu,larl,fllnl,dizi ve reklalln yaplln

,irketleri,Inedya takip merkezleri,gazete basinl rnatbaalarl,bu yerlerde 9ah§
anlar ile

gazete da言 ltlCllarl,

16。 Akaryaklt istasyonlarl,lastik tamircileri ve buralarda 9all,anlar,

17.Sebze/meyve ve su urllnleri toptancl halleri ile buralarda 9ah,anlar,

18。 Ehmek iiretiminin yaplldl言l flnn ve/veya mlu mamulruhsath i,yerleri,uretilen clmlettin

da言ltlmlnda gёrevli olan ara91ar ile bllralarda 9a11,anlar,

19。 Cenaze dein i,lemlerinde gё revli olanlar(din gёrevlileri,hastane ve belediye gё revlileri

Vb.)ile birinci derece yaklnlarlnm cenazelerine katllacak olanlar,

20.Dottalgaz,elektrik,petrol sektё rtinde strataik olarak faaliyet g6steren biyiik tesis ve

i,letmeler(raineri ve petrokimya tesislerHle te..1lik ve doEalgaz 9evrim santralleri gibi)

ile bu yerlerde 9all,anlar,

gereken iletim ve21.Elektrik,su,dottalgaz,telekomiinikasyon vb.kesintiye
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hizmeti velll.ekiizere gё revde olduklarinl belgelemek,artl ile teknik seⅣ is 9ah,anlarl,

22.Kargo,su,gazete ve mutfak tilpi da言 ltlm,irketleri ve 9all,anlarl,

23.Mahalli idarelerin toplu ta,1lna,tellnizlik,katl atlk,su ve kanalizasyon,karla rniicadele,

ila91alna,itfaiye ve rnezarllk hizmetlcrini ytrtitmek iizere 9all,acak personeli,

24.sehir i9i toplu ula,lm ara91arinln(metrObiS,metro,otobis,dolmu,,taksi vb.)Siirtici ve

gёrevlileri,

25.Yurt, pansiyon, ,antiye vb.toplu yerlerde kalanlarln gereksinim duyaca言 l temel

ihtiya91arln kar,1lalllnasinda gё revli olanlar,

26.1, sa言 11言l Ve giivenlitti ile i, yerlerinin giivenlittini Sattlalnak allnaclyla i, yerlerinde

bulullmasl gerekli olan 9a11,anlar(i,yeri hekimi,i§ giivenlitti uzmanl,guvenlik gё revlisi,

bek9i vb.),

27。 Otizm,aこ lr mental retardasyon,dowll sendrOmu gibi``Ozel Gereksinimi''olanlar ile

bllnlarin vcli/vasi veya refakat9ileri,

28.Mahkeme karar1 9er9evesinde 9ocuklarl ile,ahsi munasebet tesis edeceklcr(mahkeme

kararinl ibraz etmeleri,artl ile),

29。 Yurt i9i ve yurt dl,l musabaka ve kalnplara katllacak olan milli sporcular ile scyircisiz

oynanabilecek profesyonel spor rnusabakalarlndaki sporcu,yё netici ve ditter gё revliler,

30。 Bankalar ba,ta olmak izere yurt 9aplnda yaygln hizmet a言1 01an kurum,kurulu,ve

i,letmelerin bilgi i,lem merkezleriile 9dl,anlarl(asgari Saylda olmak kaydlylo,

31.OSYM taraflndan ilan edilen slnavlar ile merkezi diizeyde planlanan slnavlarakatllaca言 lnl

belgeleyenler⑩ uki,ilerin yanlarmda bulllnan e,,karde§ ,allne veya babadan bir refakat9i)

ile slnav gё revlileri,

32.schirlerarasl karayollarl kenarmda bulllnan dinleme tesislerinde yer alan yeme‐ i9me

yerleri ve buralarda 9ah,anlar,

33.Zorunlu miidaf1/vekil, dllru§ma, ifade gibi yarglsal gё revlerin icraslyla sinlrh kalinak

kaydlyla zorllnlu hallerde bilrolarina,vekili bulllnduklarl i,yerlerine,adliyelcre,kolluk

birimlerine,resml ku-lara gitmeleri kaydlyla avukatlar ve avukat stayerleri,

34.Ara9 muayene istasyonlarl ve bllralarda 9a11,an personel ile ara9 muayene randevusu

3ユ 器亀網識詰意EBA ЫSE TV M鮒品i臨爛鮒魏棚 T塩塩:
Bakanll言 a batth rrlesleki ve teknik ortめ 言re

llzaktan ttitim宙deo9ekimi,kurgu ve monttt faaliyetleriniメntmekte olan ya da sё z

konusu 9ah,malarin koordinasyonunu sattlayanpersonel,

36.Profesyonel site yё neticileri ile apartman/site yё netiinince diizenlenen gё revli olduklarina
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geli§ giizergahlyla sinlrh olmak kaydlyla al
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ollnak kaydlyla serbest rnuhasebeciler,sel

mii,aVirler ile 9all,anlarl.

41.Arl Kaylt Sistemi(AKS)Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arl kovanlarlnln bulunduttu

yer arasindaki giizergah ile slnlrll ollnak kaydlyla aynl,chir i9e五 sinde arl kovanlarlnln

bulllnduttu alanlara gidip gelmek isteyen aricllar。

42。 Kurumsal kirnlik kartlarinl ibraz etinek kaydlyla turkuaz kartl sahibi basln

し
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119e Umllmi Hlfzlsslhha Kurulumuzca,5442 saylll ll ldaresi Kanllnu'nun 32/c maddesi

ve 1593 saylll Umllmi Hlfzlsslhha Kanunu'nun 27. ve 72. rnaddeleri uyarlnca, 17.05.2021

tarihinde oybirltti ile karar verilmi,tir。
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