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

Dro Hidayet BAKAc,Veteriner Hekim Ramazan DENiZ,Serbest Hckim Dr.Necati BIsKiN,

ve Serbest Eczacl Ramazan SAGRAP istiraki ile 1593 saylll Umllmi Hlfzlsslhha Kallllnll'nlln

26. IInaddesine istinaden 01.06.2021 tarihinde ger9ekle,tirilcn gё rti,mede a,a言ldaki kararl

alml,lardlr.

Koronaviriis(Covid-19)Sdginlnln toplum s電 11言l Ve kalnu diizeni a91sindan
olu,turduttu riski yё netme ve hasta11こ ln yaylllm hlzlnl kontrol altinda tutma amaclyla,

salglnla miicadele siirecinin temel prensipleri olan tenlizlik,Inaske ve mesafe kurallarlnln

yanl slra hayatin her alanina yёnelik uyullnasl gereken kurallar ve 6nlellller;salglnln genel

seyrinin vc Sa言1lk Bakanll言 l ile Koronavirtis Bililn Kumlllnun ёnerilerinin dctterlendiriln■ esi

sonucllnda Cumhurba,kanllЁ l Kabinesinde alman kararlar dottrultusunda belirlerlmektedir.

Bu 9er9evede gerek 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana slraslyla uygulan klsIIli

kapamma, tam kapanma ve kademeli normalle,me tedbirleri ile birlikte sosyal
izolasyonun artlrlimasl gerekse aziz milletimizin tedbirlere uフ側Ш noktaslndaki sattduyulu

ve fedakarca yakla,1lnl sonucunda giinlilk vaka,hasta ve a言 lr haSta sayllarinda ciddi bir

di,■,ya,andlこ l kalnuOyunun inalllmudllr.

Ote yandan hep birlikte elde edilen bu ba,arinin sllrdilriilmesi,salginln yaylllmlnin

kontrol altlndatutullnasl ve ivmelenen a,1lallna faaliyetleri ile birlikte kallcl normalle,menin

Saこlanmasl i9in salglnla miicadele tedbirlerine riayet etinek ёniimiizdeki dёnemde de
ёnernini korllmaktadlr.

Bu dOEnlltuda salglmn seyrinde ya,anan geli,lneler ile Satthk BakanllЁ l ve
Korona宙riis Bilim Kurulllnlln tavsiyeleri, Sayln Cumhllrba,kanlmlzln ba§ kanhこ lnda

toplanan 31 Mayls 2021 tarihli Cumhurba,kanll言 l Kabinesinde ele allnarak;Haziran avI

bovunca uvgulanacak olan kademeli normallesme sirecinin ildnci etabl ve 19i,leri
Bakanll言 lnin ol.06.2021 tarihli 8878 saylll Genelgesi kapSalnlnda a,a言 ldaki tedbirlerin l

Haziran 2021 Sall gini saat 05。 00'ten itibaren hayata ge9irillnesi gerekmektedir.

l SOKAGA CIKMA KISITLAMASI

Kademeli no.11lalle,me dё neminin ikinci etabinda;Pazartesi,Sa11,car,amba,Per,embe,

Cllma ve Cllmartesi giinleri 22.00¨ 05.00 saatleri araslnda;Pazar ginleri ise Cumartesi

gunu saat 22。 00'denba,laylp Pazar giiniiniin tamanllnl kapsayacak ve Pazartesi giinii saat

05。00'de tamamlanacak,ckilde sokatta 91kma klsltlamasl uygulanacaktir。

1.1¨ Soktta 91lCna klsltlallnasl uygulanacak siire ve giinlerde tretiln,imalat,tedarik

ve lojistik zincirlerinin aksamallnasl,sa言 1lk,tarlm ve orman faaliyetlerinin siireklilittinin

Sattlallmasl alnaclyla Ek'te belirtilen yerler ve ki,iler klsltlamadan muaf tutulacaktlr.

SOkatta 91kma klsltlamasma yё nelik tanlnan muarlyetler,14.12.2020 tarih ve 20799

saylll 19i,leri Bakanll言 l Genelgesinde a91k9a belirtilditti,ekilde muarlyet nedeni ve bllna

b〔竜11 01arak zaman ve gizergtth ile slnlrll olup aksi dllrumlar muarlyetlerin ldtiye

kullanlll1l olarak gё riilerek idari/adli yaptlrllnlara konu edilecektir.

klsltlallnasindan
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9ah,an ki§iler yapllan denetimlerde 29.04。 2021 tarih ve 7705 saylll Genelge 9er9evesinde

e―devlet platfollllllnda yer alan 19i,leri Bakanhttl e_basVuru sisterni tizerinden allnan

“9ah,ma izni gё rev belgesini''ibraz etmek zorllndadlrlaro Ancak NACE kodu e,le,me

hatasl,inuaflyet kapsallnlndaki bir i,yerinde gё revyapmasinarattmen alti,verenin lnuaflyet

kapsallnlnda ollnalnasi nedeniyle gё rev belgesi allnallnalnasl veya eri,inl hatasl gibi

durllmlarda ёmetti bahSe kOnu genelge ekinde yer alan ve i,veren ile 9all,anln

beyan1/taahhiidiiyle manuel doldllrularak imza altlna allnan``9a11,Ina izni gё rev belgesi

formu"da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

1.2‐ Tarn giin sokatta 91kma klsltlarnasl uygulanacak Pazar giinlerinde bakkal,Inarket,

manav, kasap, kuruyelni,si ve tatllcllar 10。 00‐ 17.00 saatleri araslnda faaliyet

gёstcrebilecek,vatanda,larlmlz zorunlu ihtiya91arlnin kar,llanmasl ile slnlrll olmak ve

arac kullanmamak sartⅣ la(engelli vatanda,larlmlz hari9)ikametlerine en vakln

bakkal,Inarket,Inanav,kasap,kuruyelni,9i ve tatllcllara gidip gelebileceklerdir.

1。3‐ Sokatta 91lCna klsltlamasl uygulanan siire vc giinlerde ekmek iretiminin yaplldlこ 1

flrin ve/vcya unlu mamul ruhsatll i,yerleri ile bu i,yerlerinin sadecc ekmek satan

bayileri(sadece emek ve llnlu malnul satl,l i9i⇒ a91k01acaktlro Vatanda,larlmlz ekmek

ve unlu mamul ihtiya91arinln kar,1lanmasl ile slnlrh olmak ve ara9 kullanmamak

,artlyla(engelli vatanda,larlmlz hari9)ikametlerine ytrime mesafesinde olan irlna gidip

gclebileceklerdir.

FlHn velmlu malnul ruhsatlli,yerlerine ait ekmek dattltlm ara91arlyla sadece market

ve  bakkallara  ehek  servisi  yapllabilecek,  sokak  aralarlnda  kesinlikle  satl,

yapllmayacaktlr.

1.4‐ Yabancllara yёnelik soktta 91ha klsltlalnaslna dair muaflyet sadece turistik

faaliyetler kapsamlnda gecici/klsa bir sire i9in■ lkemizde bulllnan yabancllarl

kapsallnakta olup; ikamet izinliler, gesici koruma statisindekiler veya uluslararasl

korllma ba,vllru ve statti sahipleri dahil olmak iizere turistik faaliyetler kapsaml dl,Inda

ilimizde bulunan yabancllar sokaЁ a 91ha klsltlarnalarina tabidirler。

1.5‐ Kendiihtiya91arinl kar,Ilayamayacak dllrumda olan ileri ya,gmplarlndaki veya

aこlr hastallこl olan vatanda,larimlzln l12,155 ve 156 numaralarl■ zerinden bildirdikleri

temel ihtiya91arl,VEFA Sosyal Destek Gruplarlnca kar,1lanacak olup,bu konuda gerek

personel g6revlendirilmesi gerekse ihtiya91arln bir an ewel gide五 llnesi bakl■ 1lndan gerekli

tedbirler Kaymakallnhklar taraflndan ahnacaktlr.

1.6‐ A,l hakttunl kullanarak iki doz a,l ollnu,olan 65 ya,ve izeri vatanda,larll■ lz

ile 18 ya,altl gen91er ve 9ocuklarinllzla ilgili olarak,herkes i9in uygulanan sokatta 91lCna

klsltlalnaslnln dl,lnda ayrlca bir sokaga 91kma klsltlamasl uygulanmayacaktlr。

A,l ham bulunmaslna raこ men a,l olmayan 65 ya,ve izeri vatanda,larlmlz pazar

gunleri dl,lndaki ditter giinlerde sadece 10.00… 14.00 saatle五 araslndasokatta 91kabilecekler;

pazar giinleri ise taln giin sokatta 91ha klsltlalnaslna tabi olacaklardlr。

1。 7‐ Sokatta 91ha klsltlamaslna tabi olup ollnadl言 lna bakllmakslzln 65 ya,ve izeri

vatanda,larlrnlz ile 18 ya,altl gen91er ve 9ocuklarl■ 1lz,Chir ici toplu ula,1ln ara91arinl

(OtObiiS,rninibiis,dollnu,vb。 )kullanalnayacaklardlr.

Bu hiiktimden,Milli EEitim Bakanl屯 lnin yuz yuze ettitim Ve ёttretim yapmaslnl uyglln
gё rdtittii ёこrenCiler istisna tutulacaktlr。

2 SEⅡIRLERARASISEYAHAT KISITLAMASI
Kademeli nollllalle,me dё neminin ikinci ctablnda; sadece sokaこ a 91kma

klsltlamasl uygulanan sire ve ginlerde,chirlerarasl seyahat klsltlamasl uygulanacak

dtt Юh酔 9ha httamasl wttmayansi…おhdeseh7Tl":笠
lツトherhangi bir klsltlalnaya gidilmeyecektir.
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2.1‐ sehirlerarasl seyahat klsltlallnasmln istisnalarl;

‐Sokatta 91lCna klsltlalnasl uygulanan siire ve giinlerde vatanda,larinllzln u9ak,tren,

otobiis gibi toplu ta,lma vasltalarlyla yapacaklarl,ehirlerarasl seyahatler i9in ayrlca seyahat

izni almasl istelllneyecek,,chirlerarasl seyahat edecettini bilet,rezervasyon kodu vb.ile ibraz

etlneleri yeterli olacaktir. Bu dllrumdaki ki§ ilerin §ehirlerarasl toplu ta,lIIna vasltalarl ile

ikalnetleri araslndaki hareketlilikleri,kalkl,―varl,saatleriyle uyumlu ollnak kallnak kaydlyla

SOkatta 91lCna klsltlalnasindan inuafolacaktlr.

…Zorunlu bir kamusal g6revin ifasl kapsamlnda ilgili Bakanhk ya da kamu kurum

veya kurulu,u taraflndan gё revlendirilmi,olan kamu gё revlilerinin(mtife■ i,,denetmenvb。 )

6zel veya reslni ara91arla yapacaklarl ,chirlerarasl seyahatlerine, kurum killllik kartl ve

g6revlendirme belgesini ibraz etllneleri kaydlyla izin verilecektir.

‐Kendisi veya e,inin,vefat eden birinci derece yaklnlnln ya da karde,inin cenazesine

katlllnak i9in veya cenaze nakil i,lenline refakat etmck alnaclyla herhangi bir cenaze yaklnlnln

e‐devlet kaplsmdakl i9i,leri Bakanl屯 lna ait E‐BAsVURU veya AL0 199 sistemleri
tzerinden yttacaklarl ba,vlmlar(yanlnda akraba konumundaki 9 ki,iye kadar bildirimde

bulllnabilecektir)siStem taraflndan vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze

yaklnlarina ёzel  ara91arlyla seyahat edebilmeleri  i9in  gerekli  seyahat izin bclgesi

olu,tllmlacaktlr.

Cenaze nakil ve defln i,lenlleri kapsamlnda ba,vllru yapacak vatanda,larllnlzdan herhangi

bir belge ibrazl istenilmeyecek olup Sa言1lk BakanhEl ile sattlanan entegrasyon iizerinden

gerekli sorgulalna seyahat izin belgesi diizenlelllneden ёnce otomatik olarak yapllacaktlr.

2.2‐ Sokatta 91kma klsltlamasl uygulanan sire ve ginlerde vatanda,larll■ lzln

ёzel araclarlyla,chirlerarasl seyahate 91kmalllalarl esastlr.

Ancak a,a言 lda belirtilen zorunlu hallerin varl屯 l dmmunda vatanda,larlmlz,興

durumu belgelendirmek;e… devlet izerinden 19i,leri Bakanllこ lna ait E… BAsVURU ve
AL0 199 sistemleri iizerinden Valilik/Kaymakalnllk biinyesinde olu,turulan Seyahat izin

Kurullarlndan izin almakkaydlylaёzel ara91arlyla da seyahat edebileceklerdiro Seyahat izin

Belgesi verilen ki§ iler,seyahat siireleri boyunca sokatta 91kma klsltlamaslndan muaf

olacaktlr.

Zorunlu Hal Savllacak Durumlar;

・ Tedavi olduEu haStaneden tabllrcu olup asll ikalnetine dOrlmek isteyen,

doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha Onccden ahllml, doktor
randevusu/kontrolii olan,

日Kendisi veya e,inin,hastanede tedavi gOren birinci derece yaklnlna ya da

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

日Bulllnduttu§ ehre son 5 gin i9erisinde gelmi,olmakla beraber kalacak yeri

olmaylp ikalnet etikleri yerle,im yerlerine dё nmek isteyen(5 giin i9inde

geldittini y01Culuk bileti,geldiこ i ara9 plakasl,seyahatini g6steren ba,kaca

belge,bilgi ile ibraz edenler),

日OSYM taraflndan ilan edilen smavlar ile merkczi diizeyde planlanan
slnavlara katllacak olanlar,

日Askerlik hizmetini talnalnlayarak yerle,illn yerlerine dOrlmek isteyen,

日Ozel Veya kamudan giinli sё zle,meye davet yazlsl olan,

日CeZa infaz ku-larindan sa1lverilen,

Kisilerin zorunlu hali bulunduttu kabul edilecektir.

3 1SYERLERININ FAALIYETLERI

3.1- Yeme-igme yerleri
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…SaEllk Bakanll言 l Salgln Y6netimi ve call,ma Rehberinde belirtilen tim

kurallara uyulmasl,masalar araslnda her yOnden 2 metre,yan yana sandalyeler

araslnda 60 c口n inesafe blrakllmasl,

…Aynl anda aynl masada aclk alanlarinda ii9,kaDall alanlarlnda ise ikiden

fazla lni,teri kabul edilmemesi,

― Kaydlyla,

―Pazartesi,Sa11,car,amba,Per,embe,Cllma ve Cllmartesi giinlednde 07.00‐

21。 00 saatle五 araslnda masada servis, gel…al ve paket servis, 21。 00…24.00 saltleri

araslnda ise sadece paket servis,

‐Pazar giinleri ise 07.00¨ 24.00 saatleri araslnda

sadece  paket  servis,  seklinde  faaliyet

gёsterebileceklerdir。

3。2‐ 14 Nisan 2021 tarihinden bu vana faal市 etlerine ara verilmis durumda olan;

…Sinema salonlarl,

―Kahvehane,klraathane,kafe,dernek lokali,9ay bah9esi gibi yerler,

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

‐Hall sahalar,spor salonlarl,a91kブ iZme havllzlarl,

―Lunaparklar ve telnatik parklarl,

Faalivet alanlnda bulllnan isverler上

‐S電1lk Bakanll言l Salgln Yёnetimi ve call,ma Rchberinde her bir
i,kolu/faaliyet alanl i9in ayn ayrl belirlenen kurallara eksiksiz uyullnasl,

…Kahvehane,klraathane,kafe,demek lokali,9ay bah9esi,9ay ocaЁl gibi

yerlerde herhangi bir,ekilde oyun ea言 lt―okey,tavla dahil)oynanmamasl,aynl anda

aynl masada a91k alanlarinda■ 9,kapah alanlarinda ise ikiden fazla lnti,teri kabul

edilmemesi,

…Sinema salonlarinin O/050 kapasiteyle a91lmasl l temuz 2021 tarihine
ertelennli,tir.

Ote yandan kapall yizme havuzlarl,hamamlar,saunalarve masai sa10nlarl,

nargile salomu/kafeleri ile gazino,taverna,birahane gibi isyerlerinin faaliyetle五 ne

yeni bir karar a1lnlncaya kadar ara verillnesine devaln edilecektir.

3.3¨ Yukarlda sayllan i,yerleri dl,lnda kalan perakende ve hizmet sektё rtindeki

giyinl, tuhaflye, zuccaciye, hlrdavat, terzi, berber gibi diikkanlar, bilro ve oflsler vb。

i,yerleri ile AVNII'ler;

‐SaЁllk Bakanl屯 l Salgln Yёnetimi ve call,ma Rchberinde i9erisinde

bulunduЁu i,k01u i9in belirlenen ttim salginla mticadele tedbirlerine riayet etmek

kaydlyla (PaZar giinleri hari9) 07.00‐ 21.00 saatleri arasinda faaliyet

gёsterebileceklerdir.

3。4‐ Zincir nlarketler ba,ta ollnak iizere 9e,itli i,yerle五 taraflndan a9111,veya belirli gin

ya da saatlere ёzgii genel indiriln uygulamalarinln olu,turduttu yottunluttun ёnine

ge9ilebilmesi i9in indirillll uygulalnalarinln en az bir hafta siirecek,ckilde uzun periyodlarla
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3.5‐  Talln giin sOkatta 91kma klsltlamasl uygulanacak olan Pazar ginlerinde;
marketlerde(zinCir ve siiper marketler dahil)zorllnlu tcmel ihtiya91ar kttsamlndaki

iiriinler dl,lnda elektronik e,ya,oyuncak,klrtasiye,giyiln ve aksesuar,alkol,ev tekstili,otO

aksesuar,  bah9e  malzemeleri,  hlrdavat,  zuccaciye  vb.  iirtinlerin  satl,lna  iZin

verilmeyecektir。

3.6… S罐:1lk Bakanll言l Salgln Yё netimi ve ca11,ma Rehberinde belirlenen kurallara

uymak kaydlyla pazaryerleri(Pazar giinleri hari9)07.00¨ 20.00 saatleH araslnda faaliyet
g6sterebileceklerdir.

3.7¨ Online market ve yemek sipari,flrmalarl,hafta i9i ve ha■ a sonu 07.00… 24.00
saatleri arasinda evlere/adrese servis,eklinde 9all,abileceklerdir.

4 EGITIM‐OGRETIM FAALIYETLERI
Halihazlrda faaliyetlerine devam etmekte olan kre,ler ve anaokullarl kademeli

nollllalle,menin ikinci etablndadafaaliyetlerine devaln edecek olup dittertiinl Okui ve sinlf

seviyeleri i9in Milli Ettitiin Bakanll言 lnca kamuoyuna duyunllduttu ,Ckilde uygulallna
siirdiirtilecektir.

5 KAMU KURUM VE KURULUSLARINDA MESAi

Cumhurba,kanll言lnln  14.04.2021  tarih  ve  2021/8  saylll  Genelgesi  ile
Cllmhurba,kanll言 l idari l,ler Ba,kanll言 lnln 27.04.2021 tarih ve 17665 saylll yazlsl
dOttrultusunda,kamu kurllm ve kttlu,larlnda uygulalmakta olan 10。

00¨ 16.00 saatleri
arasl lnesai sistelni ile uzaktan/dё nti,iimlii gibi esnek,all,ma usuliintin uygulalmasina
kademeli no.11.alle§ me doneminin ikinci etabinda da devanl edilecektir.

6.1¨ D6nemsel a91dan zorllnluluk ta,lyan spor kulilplerinin genel kurullarl hari9 01mak

iizere sivil tOplunl kurulu,larl, sendikalar, kamu kurllmu niteliЁ indeki meslek
kurulu,lari ve bunlarln iist kurulu,larl ile birliHer ve kooperatiflerin genel kllrul dahil

yapaCaklarl geni, katlllmll her tirli etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar

ertelenecektir.

DOnemsel a91dan yapllmasl zOn■ 1lu olan spOr kuliplerinin genel kurullarl ise;flziki

lnesafe ile ternizlik/maske/mesafe kurallarlna uyulmasl ve a91k alanlarda ki,i ba,l asgari

4m2,kapall alanlarda ki,i ba,l asgari 6 m2 alan blraklllnasl kaydlyla yapllabilecektir.

15 Haziran 2021 Sa11 2ininden itibaren ise siviltoplllm kurulu,larl,sendikalar,kaIInu

kllmmu nitelittindeki rneslek kumlu,larl,birlikler ve kooperatiflerce yapllacak gcnel kurul

dahil geni, katlhnlll etkinliklere; flziki mesafe ile maske/mesafe/teIInizlik kurallarina

uyullnasl ve a91k alanlarda ki,i ba,l asgari 4 m2,kapall alanlarda ki,i ba,l asgari 6 m2

alan blrakllmasl kaydlyla izin verilecektir。

6.2¨ Nikah t6renleriile nikahョ nerasilni,cklindeki dittinler;

Äclk alanlarda:

‐S嬉1lk Bakanll言 l Salgln Yёnetimi ve call,ma Rchberinde nikah
tёrenleri ve dittiinlerle ilgili belirlenen tilm kurallara cksiksiz riayet edilmesi,

―Masa ve sandalyeler araslnda gerekli mesafenin blrakllllnasl ilc

tellnizlik,Inaske,mesafe kllrallarlna uyulmasl,

‐Yiyecek…i9ecek ikrallnlnln yapllmalnasl,
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―Ki,i ba,l asgari 6 m2 alanblraklllnasl,

…Azalni 100 davetli ile slnlrlandlrllmasl,

kaydlyla 01 Haziran 2021 Sall giiniinden itibaren yapllabilccektir.

… Yiyecektti9ecek ikrallnlna ve kapall alanlarda azallni davetli saylslna iliskin

klsltlalnalara 15 Ⅱaziran 2021 Sah gini son verilecektir.Bu tarihten solllraki nikah

tё renleri ve diittiinlerde yiyecek― i9ecek ikrallnl yapllabilecek olup kapah alanlarda ki,i

ba,lna en az 6 1n2 alan blrakllmasl kaydlyla azallni katlhmcl slnlrl uygul〔 IInayacaktlr.

‐Ni,an ve klna gibi etkinliklere 01 Telllmuz 2021 tarihinden solllra izin verilecektir.

6。 3‐ 】Iuzurevi,ya,1l bakllmevi,rehabilitasyon lnerkezi,9ocuk evleri gibi sosyal

koruma/baklln merkezlerinde kalanlara yonelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her ki,i i9in

haftada en fazla bir ziyaret olacak,ckilde izin verilecektir.

7 TOPLU ULASIM TEDBIRLERI
7.1… schirlerarasl faaliyetgё sterentopluta,lma ara91arl(u9ak hari9ゝ ara9 ruhsatmda

belirtilen yOlcu ta,IIlla kapasitesinin%50'si oranlnda yolcu kabul edebilecekler ve ara9

i9indeki yolcularln otunna,ekli yolcularin birbirleriyle temaslnl engelleyecek(l d01u l

bO,),Ckilde olacaktlr.

C)tobiis,tren vb.§ ehirlerarasl toplu ta,1lna ara91arinda kapasite slnlrlallnasinln tespiti

slraslnda aynl adreste ikalnet eden ve ayn1 9ekirdek aileden(e,,alme‐ baba,karde,)01an
ki,iler,hesaplamaya dahil edilmeyecek ve yan yana seyahat etmelerine izin verilecektir.

Ayrlca 2+l koltuk diizenindeki,ehirlerarasl tOplu ta,llna yapan OtObiislerde her iki

caln kenarindaki koltuklara yOlcu kabul edilebilecek olup(Ortadaki koltuklar bo§

blrakllacaktlr),yolcu ta,lma kttasitesi bllna gё re belirlenecektir.

7.2‐ sehir isi toplu ula,lm ara91arl(minibis,midibis vb。 )ise 14.04.2021 tarih ve
6638 saylll Genelgeylc getirilen esaslar 9er9evesinde °/0 50 kapasite sinlrlallnaslna ile
ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralma(seyreltilmi,koltuk kapasiteli olan toplu ula,lm

ara91annda ayaktan ve oturan yolcu kapasitesinin%50 oranlnda yolcu allnabilecektir。
)tabi

olarak faaliyet sllnabileceklerdir。

8 KONAKLAMA TESiSLERiNE DAiR TEDBiRLER

8.1‐ sehirlerarasl karayollarl izerinde bulunan dinlenme tesisleri(yerle,iln sahasl

i9e五sinde bulllnanlar hari9)ile kOnaklama tesislerinin(otel,mOtel,apart otel,pansiyon

Vb。)i9erisinde bulunan yeme¨ i9me yerleri(sadece konaklalna1l mt,terilerle slnlrll olacak

,ckilde);aynl masada aynl anda a91k alanlarinda■ 9,kapall alanlarlnda ise ikiden fazla
mi,teri kabul edilmemek kaydlyla hizmet verebileceklerdir.

8.2‐ Konaklallna tesislerinin kapall alanlarlnda bulunan ettlence merkezleri kapall

tutulacak ve bu alanlarda rnii,teri kabul edilmeyecektir.

8.3…  Konaklallna tesislerinin a91k alanlarinda toplu cttlence seklinde etkinliklere

kesinlikle izin ve五 1lneyccek,bu yerlerde yottunla,manln ёntine ge9ilebilmek adlna flziksel
mesafe kurallarlna azalni ёzen gё ste五 lccektir.

8。 4‐  Sokatta 91lCna klsitlallnasl uygulanacak olan siire ve giinlerde konaklama

tesislerinde rezervasyonunun bulunmasl(bedelinin tamaln1 6den■ li,olmak kaydlylを う
vatanda,larlrnlz“ ,lslndan sokaこa91kma ve/veya,chirlerarasl seyahat klsltlalnaslndan

muarlyet saこ layaCak 01up bu ama91a seyahat edecek vatanda,larlmlzln denetimlerde

rezeⅣasyon ve ёdeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktlr.                 .ハ  ハ
ド



8.5… 30.09。 2020 tarihve 16007 saylllile 28。 11.2020 tarih ve 19986 saylll Genelgclerilniz

dOttrultuslmda konaklama tesislerinin denetimleri etkin,ckilde silrdiirtilecek,sahte

rezervasyon ba,ta ollnak iizere her tiirlii kё tiiye kullanllnin 6ntine ge9ilecektir.

Я GENEL ESASLAR

9。 1‐ Kaymakamllklarca;Sa言 1lk Bakanllこl Salgln Yёnetimi ve ca11,ma Rehberinde her
bir iskolu/faaliyet alanlna ili§ kin ayrl ayrl olarak belirlellllni,olan koronavirtis salglnlyla

miicadele alna91l tedbir, usul ve esaslarin ilgili i§ yeri yetkilileri ve 9all,anlarlna

hatlrlatllmasina daiF bilgilendirme faallyetlerine電 lrllk VCrilecektir.

9.2‐ Gerek 19i,leri Bakanll言 l Genelgeleri gerekse Saζ llk BakanllEl Salgln Y6netimi ve

Call,ma Rchberinde belirlenen tedbir, usul ve esasiar 9er9evesinde, Valilik ve
Kaymakalnlarllnlzln koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azanli dizeyde kapasite ile

kat11lm g6sterditti(ditter kumm ve kurulu,larm persOneli/gё revlileri ile tak宙 ye edilmi,

,ekilde)yottunla,tirlllnl,denetillller ger9ekle,tirilecektir。

9.3‐  Yiirtittilecek her ttirlii denetim faaliyetinde i,yeri sahipleri/9all,anlarl ile

vatanda,larlmlzl kurallara uymaya/sOrumlu davranllnaya nezaketle davet eden rehberlik

edici bir yakla,lnl sergilenecek olup,kurallara ayklr11lklarda lsrar,tekerrir,kllrallarin

esash ihlali gibi sulistimal edici tutllm ve davranl,larla kar,1la,1lmasl halinde ise gerekli

idari/adli i,leln tesisinden imtina Odilmeyecektir。

Umllmi Hlfzlsslhha Kanununun 27 nci ve 72 nci lnaddeleri uyarlnca;Kaymakallnlar

ve ilgili Kll-larca yukarlda belirtilen esaslar dottrultusunda uygulalnada herhangi bir

aksakl屯 a meydan ve五lmemesine ve mattduriyete neden olllnmamaslna,alinan kararlara
uymayanlara Umumi Hlfzlsslhha Kanunlmun ilgili maddele五 gerettinCe idari i§ lem tcsis
edilmesine ve konusu su9 te,kil eden davranl,lara ili,kin Ttirk Ceza Kanununun 195 inci

maddcsi kapsarninda gerekli adli i,lemlerin ba,latllmasina,

Oy birlttiyle karar verilmi,tir.

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

TL idari para cezasl ile cezalandinllnasl ve i,yerlerinin a91lmaslna yOnelik 2.genelgeye

kadar inilhiirlenerek kapatllmaslna,i,yerinde mii,tcri Olarak bulunan,ahlslarlnda 3 150

TL idari para cezasl ile cezalandlrllmalarlna, idari i,lem tesis edilmesine genelge

kapsallnlnda ditter ttim i,yerlerinde ise genelgeye ayklrl davrananlara 3150 TL idari para

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

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

UInllmi Hlfzlsslhha Kanununun 27 nci ve 72 nci lnaddeleri uyarlnca;Kaymakalnlar

ve ilgili Kll-larca yukarlda belirtilen esaslar doЁ rultuSllnda uygulallnada herhangi bir

aksakltta meydan verilmemesine ve mattdllriyete neden olllmamasina,alman kararlara

uymayanlara Umllmi Hlfzlsslhha Kanllnunlln ilgili maddeleri gerettince idari i,lem tesis

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

maddesi kapsallnlnda gerekli adli i,lemlerin ba,latllmasina,

Oy birl増iyle karar verilmi,tir.



EK: SOKAGA CIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KISILER
LISTESI

SOkaこa91kma klsltlamalarinln uygulanacaこ l sire ve ginlerde istisna kapsanllnda

Olduこ unu belgelenlek ve muarlyet nedeni/gizergahl ile slnlrll olnlak kaydlyla;

1.TBMMり eleri Ve 9all,anlarl,

2.Kamu diizeni ve giivenlittinin Sattlalmaslnda gё revli olanlar(ё Zel giivenlik gё revlileri

dttil),

3.Zorlmlu kallnu hizIInetlerinin silrdiiriilmesi i9in gerekli kallnu kurllm ve kurulu,larl ilc

i,letmeler(Havdimanlarl,limanlar,slnlr kapllarl,giinriikler,karayollarl,huzllrevleri,

ya,1l baklm evleri, rehabilitasyon merkezle五 , PTT vb.), buralarda 9a11,anlar ile

ibadethanelcrdeki din gё revlileri,A慨l cttn Merkezleri,Vefa Sosyal Destek Birimleri,

11/119e salgln Denetim Merkezleri,Gё 9 1daresi,Klzllay,AFAD ve afet kapsamindaki
faaliyetlerde gёrevli olanlar ve gё niillii olarak gёrev verilenler, cemevlerinin dede ve

gOrevlileri,

4.Kamu ve ёzel satthk kurum ve kumlu,larl, eczaneler,veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri ile bllralarda 9ah,anlar,hekiinler ve veteriner hekiinler,

5.Zorllnlu saЁ llk randcvusu olanlar(Klzllayb yapllacak kan ve plazma ba言 1,larl dahil),

6.Ila9,tlbbi cihaz,tlbbi maske ve dezenfektan iiretiini,nakliyesi ve satl,lna ili,kin faaliyet

yiirtiten i,yerlerHle bllralarda 9all,anlar,

7.Oretim ve imalat tesisieri ile in,aat faaliyetleri ve bu yerlerde 9all,anlar,

8。 Bitkisel ve hayvansal ilriinle五 n iiretillni, sulanmasl, i,lellmesi, ila91anmasl, hasadl,

pazarlarmasl ve nakliyesinde 9ah§ anlar,

9。 TarlゴIsal iiretirne ili,kin zirai ilaltohum, flde, giibre vbo iirtinle五 n sat191 yapllan

isyerleri ve bllralarda 9all,anlar,

10。 Yurt i9i ve dl,l ta,lmaclllk(ihracat/ithalat/transit ge9i,ler dttil)ve laistittini yapan

i.1.lalar ve bllnlarm 9a11,anlarl,

11.Urtin ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da ldiStttinde(kargO dahil),yurt i9i Ve

yurt dl,l ta,lmaclllk,depolama ve ilgili faaliyetler kapsalnlnda gё revli olanlar,

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

13.Sokak  hayvanlarinl  besleyecek  olanlar,  hayvan barinaklar1/9iftlikleri/baklln

merkezle五 nin gёrevlile五 /gёniillii 9ah,anlarl ve 7486 saylll Genelgeyle olu§tunllan Hayvan

Beslerne Grubu iiyeleri,

14.Ikalnetinin ёnti ile slnlrll ollnak kaydlyla evcil hayvanlarinln zortlnlu ihtiyaclnl

kar,1lalnak iizere dl,ar1 91kanlar,

15。 Gazete,dergi,radyo,tele宙 zyon ve intemet medya kurulu,larl,■ lm,dizi ve reklalln

yaplm,irketleri,medya takip merkezleri,gazete baslm matbaalarl,bu yerlerde 9dl,anlar

ile gazete d電 ltlcllarl,

16.Akaryaklt istasyonlarl,lastik talnircileri ve bllralarda 9a11,anlar,

17。 Sebze/meyve ve su iirtinle五 toptancl halleri ile buralarda 9all,anlar,

18.Ekmek ilrctiminin yaplld屯 l flrln ve/vcya llnlu malnul ruhsath i,yerleri,uretilen

ekmeЁ in dattltlmmda gOrevli olan ara91ar ile bllralarda 9all,anlar,

19。 Cenaze defln i,lelnlerinde gOrevli olanlar(din gё revlileri, hastane ve belediye

gOrevlileri vb.)ile birinci derece yaklnlarinln cenazelerine katllacak olanlar,

20.Dottalgaz,elektrik,pe■ ol sektё ttde strataik olarak faaliyct g6steren biiyiik tesis ve

i,letmeler(raineri ve petrokimya tesisleri ile te..1.ik ve dottalgaZ 9evrim santralleri gibi)

ile bu yerlerde,a11,anlar,

21.Elektrik,su,dottalgaz,telekomiinikasyon vb.kesintiye Ve

げ



altyapl sistemlerinin silrdiiriillnesi ve arlzalarlnln giderilmesinde gё revli olanlar ile servis

hizmeti ve.11lek iizere gё revde olduklarinl belgelemek,artl ile teknik seⅣ is 9all,anlarl,

22.Kargo,su,gazete ve mutfak tilpi da言 ltlm,irketleri ve 9a11,anlarl,

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

ila91ama,itfaiye ve mezarllk hizmetleriniガ rtitmek izere 9all,acak personeli,

24。 sehir i9i toplu ula,lm ara91arlnin(metrObiS,metro,otobis,dolmu,,taksi vb.)Siirtici ve
gёrevlileri,

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

ihtiya91arln kar,1lalmaslnda gё revli olanlar,

26.I,sa言11言l VC giivenlitti ile i,yerlerinin gilvenlittini Saこ lalnak arnaclyla i§ yerlerinde

bulllmasl gerekli olan 9all,anlar(i,yeri hCkiini,i,giivenlitti uzlnanl,guvenlik gё rcvlisi,

bek9i vb。 ),

27.Otizm,電lr mental retardasyon,dowll sendromu gibi``Ozel Gereksinimi''olanlar ile

bunlarin veli/vasi veya refakat9ileri,

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

kararlnl ibraz etmeleri sartl ile),

29。 Yurtigi ve yurt dl,l rniisabaka ve kamplara katllacak olan inilli sporcular ile seyircisiz

oynanabilecek profesyonel spor iniisabakalarindaki sporcu,yOnetici ve ditter gё revliler,

30.Bankalar ba,ta ollnak iizere yurt 9aplnda yaygln hizmet agl olan kurtm,kttlu,ve

i§ letmelerin bilgi i,lem merkezleri ile 9a11,anlarl(asgari sγ lda olmak kaydlylり
,

31.OSYM taraflndan ilan edilen slnavlar ilc merkezi dtizeyde planlanan slnavlara

katllac電lnl belgeleyenler(bu ki,ilerin yanlarlnda bulunan e,,karde,,arme veya babadan

bir refakat9i)ile Slnav gё revlileri,

32.sehirlerarasl karayollarl kenarinda bulunall dinleme tesislerinde yer alan yeme― i9me
yerleri ve buralarda 9all,anlar,

33.Zorlmlu mtidaf1/vekil,d剛 ,ma,ifade gibi yarglsal gёrevlerin icraslyla slnlrh kalrnak

kaydlyla zorlmlu hallerde biirolarlna,vekili bulunduklarl i,yerlerine,adliyelere,kolluk

birimlerine,resml kurllmlara gitmele五 kaydlyla avukatlar ve avukat stttyerleri,

34.Milli Ettitim BakanllЁ l EBA LiSE TV NIITAL ve EBA platfollllunda yaylnlalmak

tzere Bakanl屯 a baЁll meSleki ve teknik orta6言retim Oku1/kurumlarinda 9a11,malarl devam

eden llzaktan ettitim宙 deo 9ekimi,kurguve monttt faaliyetleriniぅ 威rtitmekte olan ya da sё z

konusu 9ah,■lalarln koordinasyonunu sattlayan personel,

35。 Profesyonel site yё neticileri ile apartman/site yё netilnince dtizenlenen gё revli

olduklarina dair belgeyi ibraz etmek ve ikarnetleriyle gё revli olduklarl apartman veya

sitelere gidi,‐ geli, giizergahlyla sinlrh olmak kaydlyla apartman ve sitelerin temizlik,

lsllrlma vbo i,le五ni yerine getiren gё revliler,

3`.I,yerinde bulunanhayvanlarln giinlilk baklnl ve beslenrnelerini yapabilmek i9in ikamet

ile i,yeri araslndaki gilzergah ile slnlrh olmak kaydlyla evcil hayvan satl,l yapan i,

yerlerinin sahipleri ve9a11,anlarl,

37.Sadece yarl,atlarinln bakll■ ve beslellmelcrini ve yarl,lara hazlrhk antrenlnanlarlnl

yapmak ve ikamet ile yarl,ya da antreFlllnan alanl araslndaki giizergahla sinlrh kalmak

kaydlyla at sahipleri,antrenё rler,seyisler ve ditter 9a11,anlar,

38.Sadece ila91arna faaliyetled i9in zorllnlu olan giizergahlarda kallnak ve bu dllmmu

belgelemek kaydlyla i,yerlerinin ha,ere ve ditter zararll bё ceklere kar,l ila91arnasinl yapan

f1111lalarda gёrevli olanlar,

39。 Muaflyet nedenine ba言 1l olrnak ve ikalnetlerinden i,yerlerine gidi,/geli,leri ile slnlrh

olmak kaydryla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali miigavirler, yer;tinli mali
miigavirler ile gahganlarr. げ           (
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40。 Arl Kaylt Sistemi(AKS)Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arl kovanlarlnln

bulunduttu yer araslndaki giizergah ile slnlrll ollnak kaydlyla aynl ,ehir i9erisinde arl

kovanlarinm bulundu:聾 alanlara gidip gelmek isteyen arlcllar。

41. Kurumsal kimlik kartlarrm ibraz etmek kaydryla turkuaz basrn kartr sahibi olan
mensuplan. ｂａｓｉｎ
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i19e umumi Hlfzlsslhha Kurulumllzca,5442 saylll ll ldaresi Kanllnu'nlln 32/c maddesi

ve 1593 saylll l」 mllmi Hlfzlsslhha Kanunu'nun 27. ve 72. Inaddeleri uyannca, 01.06.2021

tarihinde oybirl増 Hle karar verilmi,tir。
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