TC.
T U F A N B E Y L İ K A Y M A K A M L IĞ I
H ıfzıssıh h a K urulu B aşkanlığı

Sayı : 2021/17
K onu : İlçe H ıfzıssıh h a K urulu K ararı

18/05/2021

İlçe H ıfzıssıh h a K urulu K aym akam A bdullah S A R I’nın b aşkanlığında B elediye
Başkanı R em zi E R G Ü ,T oplum Sağlığı M erkezi B aşkanı D r.H üseyin A V C I, İlçe Tarım ve
O rm an M üdürü Saffet G İR A Y , Serbest E czacı M ihrap G Ü N Ç A N ’ın iştiraki ile 18/05/2021
tarihinde K aym akam lık M akam odasında toplanılm ış ve aşağıdaki k ararlar alınm ıştır.
1593 Sayılı U m um i H ıfzıssıhha K a n u n u ’nun 26. m addesi gereğince, İl U m um i
H ıfzıssıhha K urulu 17.05.2021 tarihinde saat 0 8 .3 0 ’da V alilik T oplantı S alo n u ’nda
K oronavirüs hastalığı (C ovid-19) nedeniyle K ad em eli N orm alleşm e T ed b irleri konusunda
Vali Süleym an E L B A N başk an lığ ın d a olağanüstü toplanm ıştır.
K oronavirüs (C o v id l9 ) salgınının toplum sağlığı ve kam u düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetm e ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tu tm a am acıyla, salgınla m ücadele
sürecinin tem el prensipleri olan tem izlik , m aske ve m esafe kurallarının yanı sıra hayatın her
alanına yönelik uyulm ası g erek en ku rallar ve önlem ler; salgının genel seyrinin ve Sağlık
B akanlığı ile K oro n av irü s B ilim K urulunun önerilerinin d eğerlendirilm esi sonucunda alınan
kararlar doğrultusunda belirlenm ektedir.
B u k ap sam d a salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 N isan 2021 tarihinden
itibaren kısm i k apan m a, 29 N isan 2021 tarihinden itibaren tam k ap an m a tedbirleri hayata
geçirilm iştir.
İçişleri B akanlığı İller İdaresi G enel M ü d ü rlüğünün 16.05.2021 tarih 8160 sayılı
K adem eli N o rm a lleşm e T ed b irleri konulu G enelgesine istinaden, U m um i H ıfzıssıhha
K anununun 27 ve 72 nci m addeleri u y arınca ilçem izde aşağıdaki tedbirlerin alınm ası
kararlaştırılm ıştır.
KARAR:
17 M ayıs 2021 P azartesi günü saat 0 5 .00’ten 1 H aziran 2021 Salı günü saat 0 5 .0 0 ’e kadar
uygulanacak olan kad em eli norm alleşm e dönem inde;
1- SO K A Ğ A Ç IK M A K IS IT L A M A S I

2H afta içerisin d e y er alan gün lerd e (Pazartesi, Sah, Ç arşam ba, P erşem b e ve C um a) 21.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise C u m a günleri saat 2 1 .0 0 ’den başlayıp, C u m artesi
ve P azar günlerinin tam am ın ı k apsayacak ve P azartesi günleri saat 0 5 .0 0 ’te tam am lanacak
şekilde sokağa çık m a k ısıtlam ası uygulanm asına,
1-1. Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanacak süre ve günlerde üretim , im alat, ted arik ve
lojistik zincirlerinin aksam am ası, sağlık, tarım ve orm an faaliyetlerinin sürekliliğinin
sağlanm ası am acıyla İçişleri B akanlığı İller İdaresi G enel M üd ü rlü ğ ü n ü n 16.05.2021 tarih
8160 sayılı G enelgesinin E k ’inde belirtilen yerlerin ve kişilerin k ısıtlam adan m u af
tutulm asına,

Sokağa çıkm a kısıtlam asın a yönelik tanınan m uafiyetler, İçişleri B akanlığı İller İdaresi G enel
M üdürlüğünün 14.12.2020 tarih 20799 sayılı G enelgesinde açıkça belirtildiği şekilde
m uafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zam an ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar
muafiyetlerin kötüye kullanım ı olarak görülerek idari/adli yaptırım lara konu edilecektir.
Sokağa çıkm a kısıtlam asından m uaf tutulan işyeri/fabrika/im alathane gibi yerlerde çalışan
kişiler yapılan denetim lerde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 29.04.2021 tarih
7705 sayılı G enelgesi çerçevesinde e-devlet platform unda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru
sistemi üzerinden alm an “çalışm a izni görev belgesini” ibraz etm ek zorundadırlar. Ancak NA CE
kodu eşleşme hatası, m uafiyet kapsam ındaki bir işyerinde görev yapm asına rağm en alt işverenin
muafiyet kapsam ında olm am ası nedeniyle görev belgesi alınam am ası veya erişim hatası gibi
durumlarda örneği bahse konu G enelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle
manuel doldurularak im za altına alınan “çalışm a izni görev belgesi form u” da denetim lerde ibraz
edilebilecektir.
1.2 Tam gün sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanacak Cum artesi Pazar günlerinde bakkal, m arket,
manav, kasap, kuruyem işçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek
olup, vatandaşlarım ız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanm ası ile sınırlı olm ak ve araç
kullanm am ak şartıyla (engelli vatandaşlarım ız hariç) ikam etlerine en yakın bakkal, m arket,
manav, kasap, kuruyem işçi ve tatlıcılara gidip gelebilm elerine.
1.3 Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde ekm ek üretim inin yapıldığı fın n
ve/veya unlu m am ul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekm ek satan bayileri (sadece
ekmek ve unlu m am ul satışı için) açık olacaktır. V atandaşlarım ız ekm ek ve unlu mamul
ihtiyaçlarının karşılanm ası ile sınırlı olm ak ve araç kullanm am ak şartıyla (engelli
vatandaşlarım ız hariç) ikam etlerine yürüm e m esafesinde olan firm a gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu m am ul ruhsatlı işyerlerine ait ekm ek dağıtım araçlarıyla sadece m arket ve
bakkallara ekm ek servisi yapılabilecek olup, sokak aralarında kesinlikle satış yapılm am asına,
1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkm a kısıtlam asına dair m uafiyet sadece turistik faaliyetler
kapsam ında geçici/kısa bir süre için ülkem izde bulunan yabancıları kapsam akta olup; ikam et
izinliler, geçici korum a statüsündekiler veya uluslararası korum a başvuru ve statü sahipleri
dahil olm ak üzere turistik faaliyetler kapsam ı dışında ülkem izde bulunan yabancılar sokağa
çıkma kısıtlam alarına tabi olm alarına,
1.5- Aşı hakkı bulunm asına rağm en aşı olm ayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarım ız ise hafta içi
günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün
sokağa çıkm a kısıtlam asına tabi olmalarına,
Sokağa çıkm a kısıtlam asına tabi olup olm adığına bakılm aksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarım ız
ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarım ız kadem eli norm alleşm e dönem inde şehir içi toplu ulaşım
araçlarını (otobüs, m inibüs, dolm uş vb.) kullanam am alarına, ( 8. ve 12. S ınıf öğrencileri hariç)
ŞEH İR LER A R A SI SE Y A H A T K ISITLA M A SI
Kademeli norm alleşm e dönem inde; sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde
şehirlerarası seyahat kısıtlam ası uygulanacaktır.
2.1Şehirlerarası seyahat kısıtlam asının istisnaları;
-Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarım ızın uçak, tren, otobüs gibi
toplu taşım a vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması
istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi
yeterli olacaktır. Bu durum daki kişilerin şehirlerarası toplu taşım a vasıtaları ile ikametleri
arasındaki hareketlilikleri, kalkış varış saatleriyle uyum lu olmak kalm ak kaydıyla sokağa çıkm a
kısıtlam asından m uaf olm alarına,
Zorunlu bir kam usal görevin ifası kapsam ında ilgili Bakanlık ya da kam u kurum veya
kuruluşu tarafından görevlendirilm iş kam u görevlilerinin (müfettiş, denetm en vb.) özel veya
resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kim lik kartı ve görevlendirm e
belgesinin ibraz edilm esi kaydıyla izin verilmesine,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak
veya cenaze nakil işlem ine refakat etm ek am acıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet
kapısındaki İçişleri B akanlığına ait E B A ŞV U R U veya ALO 199 sistem leri üzerinden yapacağı
başvuru (yanında akraba konum undaki 9 kişiye kadar bildirim de bulunabilecektir) sistem
tarafından vakit kaybetm eksizin otom atik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla
seyahat edebilm eleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır,
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsam ında başvuru yapacak vatandaşlarım ızdan herhangi bir
belge ibrazı istenilm eyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli
sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenm eden önce otom atik olarak yapılacaktır,
2.2Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarım ızın özel araçlarıyla
şehirlerarası seyahate çıkm am aları esastır.
Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durum unda vatandaşlarım ız, bu durum u
belgelendirm ek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-B A ŞV U R U ve ALO
199 sistemleri üzerinden K aym akam lık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin K urullarından izin
almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin B elgesi verilen kişiler,
seyahat süreleri boyunca sokağa çıkm a kısıtlam asından m u af olacaktır.
Zorunlu Hal Sayılacak Durum lar;
■ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikam etine dönm ek isteyen, doktor raporu ile sevk
olan ve/veya daha önceden alınm ış doktor randevusu/kontrolü olan,
■ Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat
edecek olan (en fazla 2 kişi),
■ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelm iş olm akla beraber kalacak yeri olm ayıp ikamet
ettikleri yerleşim yerlerine dönm ek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç
plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
■ ÖSYM tarafından ilan edilm iş m erkezi sınavlara katılacak olan,
■ Askerlik hizm etini tam am layarak yerleşim yerlerine dönm ek isteyen,
■ Özel veya kam udan günlü sözleşm eye davet yazısı olan,
■ Ceza infaz kurulularından salıverilen,
Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.
3. İŞYERLER İN İN FA A LİY ETL ER İ
3.1 Yem e içm e yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20.0024.00 saatleri
arasında ise sadece paket servis,
Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet
gösterebileceklerdir.
3.2- 17 Mayıs-1 H aziran arası uygulanacak olan kademeli norm alleşm e dönem inde aşağıda sayılan
işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilm esine devam edilm elerine,
Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
Hah saha, yüzm e havuzu, spor salonları,
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırm ak ve sadece esnafa servis yapm ak kaydıyla
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanm a dönem inde faaliyetlerine ara verilen
perakende ve hizm et sektöründeki giyim , tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar
ile büro ve ofisler vb. işyerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Y önetim i ve Çalışm a R ehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için
belirlenen tüm salgınla m ücadele tedbirlerine riayet etm ek kaydıyla hafta içi günlerde 07.0020.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

3.4 Zincir m arketler başta olm ak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da
saatlere özgü genel indirim uygulam alarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilm esi için
indirim uygulam alarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılm ası
gerekmektedir.
3.5M arketlerde (zincir ve süper m arketler dahil) zorunlu tem el ihtiyaçlar kapsam ındaki ürünler
dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar,
bahçe m alzem eleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkm a kısıtlaması
uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.
3.6 Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetim i ve Ç alışm a R ehberinde belirlenen kurallara uym ak kaydıyla
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta
sonları ise pazaryerlerinin kurulm asına izin verilmeyecektir.
3.7 0 n lin e m arket ve yem ek sipariş firm aları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri
arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
4. ERTELENEN FA A L İY E T , ET K İN LİK VE TÖ R E N L ER
4.1SİVİ1 toplum kuruluşları, sendikalar, kam u kurum u niteliğindeki m eslek kuruluşları ve
bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş
katılımlı her türlü etkinlikleri 1 H aziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.
4.2Evlendirm e işlem lerinin gerçekleştirilm esine devam edilm ekle birlikte halen uygulanm akta
olan nikah ve nikah m erasim i şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin
yapılmam ası uygulam asına, 1 H aziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.
4.3Huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım
merkezlerinde halihazırda uygulanm akta olan ziyaretçi kısıtlam ası 1 H aziran 2021 tarihine kadar
uzatılacaktır.
5. TO PLU U L A ŞIM TE D B İR LE R İ
5.1Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşım a araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu
taşım a kapasitesinin % 50’si oranında yolcu kabul edebilecek olup, araç içindeki yolcuların
oturm a şekli yolcuların birbirleriyle tem asını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş) şekilde
olacaktır.
5.2Şehir içi toplu ulaşım araçlarında;
-Oturm a kapasitesi % 50 ile sınırlandırılacak,
-M inibüs/m idibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltm e ve kaldırılm a yapılmayan
otobüsler gibi iç hacim bakım ından fiziki m esafe kurallarının uygulanam ayacağı şehir içi toplu
ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınm asına m üsaade edilm eyecek,
İlçemizdeki şehir içi ulaşım araçlarından;
Koltuk kapasiteleri seyreltilm iş/kaldırılm ış otobüsler gibi ayakta yolcu taşım a ağırlıklı toplu
ulaşım araçlarına koltuk kapasitesinin % 30 u kadar ayakta yolcu alınm asına,
M etroya resmi olarak izin verilen ayakta yolcu kapasitesinin % 50 si kadar ayakta yolcu
alınmasına,

Metro ve koltuk kapasiteleri seyreltilm iş/kaldırılm ış otobüslerde; ayakta alınabilecek yolcu
sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların
durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenm ek suretiyle belirlenecektir.
6. K O N AK LAM A T E SİSL E R İN E DA İR TEDBİR LER
ö.lŞehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenm e tesisleri (yerleşim sahası içerisinde
bulunanlar hariç) ile konaklam a tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde
bulunan yem e-içm e yerleri (sadece konaklam ak m üşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı m asada
aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizm et verebileceklerdir.
6.2K onaklam a tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence m erkezleri kapalı tutulacak ve bu
alanlarda m üşteri kabul edilmeyecektir.
6.3K onaklam a tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin
verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşm anın önüne geçilebilm ek adına fiziksel m esafe kurallarına
azami özen gösterilecektir.
6.4Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanacak olan süre ve günlerde konaklam a tesislerinde
rezervasyonunun bulunm ası (bedelinin tamamı ödenm iş olm ak kaydıyla) vatandaşlarım ız
açısından sokağa çıkm a ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlam asından m uafiyet sağlayacak
olup bu am açla seyahat edecek vatandaşlarım ızın denetim lerde rezervasyon ve ödem e belgelerini
ibraz etmeleri yeterli olacaktır.
Y ukarıda b elirtilen ted b irlere ilişkin, K aym akam lık ile K am u K urum ve K uruluşlarının
am irleri tarafından g erekli ted birlerin ivedilikle alınm ası, u y g u lam ad a herhangi bir aksaklığa
m eydan verilm em esi ve m ağduriyetlere neden olunm am ası, alm an kararlara uym ayanlara
U m um i H ıfzıssıh h a K an u n u n u n 282 nci m addesi gereğince idari p a ra cezası verilm esi başta
olm ak üzere ayk ırılığ ın du ru m u n a göre K anunun ilgili m addeleri g ereğince işlem yapılm ası,
konusu suç teşkil ed e n davranışlara ilişkin T ürk C eza K an ununun 195 inci m addesi
kapsam ında gerekli adli işlem lerin başlatılm ası hususunda;
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

