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H ıfzıssıhha K urulu Başkanlığı

Sayı : 2021/17 18/05/2021
Konu : İlçe H ıfzıssıhha K urulu K ararı

İlçe H ıfzıssıhha K urulu K aym akam  A bdullah SA R I’nın başkanlığında Belediye 
Başkanı Rem zi ER G Ü  ,Toplum  Sağlığı M erkezi Başkanı D r.H üseyin AV CI, İlçe Tarım  ve 
Orm an M üdürü Saffet GİRA Y, Serbest Eczacı 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 kararlar alınmıştır.

1593 Sayılı U m um i H ıfzıssıhha K anunu’nun 26. m addesi gereğince, İl Um um i 
Hıfzıssıhha K urulu 17.05.2021 tarihinde saat 08 .30 ’da V alilik  Toplantı Salonu’nda 
Koronavirüs hastalığı (C ovid-19) nedeniyle K adem eli N orm alleşm e Tedbirleri konusunda 
Vali Süleym an E L B A N  başkanlığ ında 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 gereken kurallar ve önlem ler; salgının genel seyrinin ve Sağlık 
Bakanlığı ile K oronavirüs B ilim  K urulunun önerilerinin değerlendirilm esi sonucunda alınan 
kararlar doğrultusunda belirlenm ektedir.

Bu kapsam da salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 N isan 2021 tarihinden 
itibaren kısm i kapanm a, 29 N isan 2021 tarihinden itibaren tam  kapanm a tedbirleri hayata 
geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 16.05.2021 tarih 8160 sayılı 
K adem eli N orm alleşm e Tedbirleri konulu G enelgesine istinaden, U m um i H ıfzıssıhha 
Kanununun 27 ve 72 nci m addeleri uyarınca ilçem izde aşağıdaki tedbirlerin  alınması 
kararlaştırılm ıştır.
KARAR:
17 M ayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 H aziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar
uygulanacak olan kadem eli norm alleşm e dönem inde;

1- SO K A Ğ A  Ç IK M A  K ISIT L A M A SI
2-

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Sah, Çarşam ba, Perşem be ve Cum a) 21.00-
05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cum a günleri saat 21 .00 ’den başlayıp, Cum artesi 
ve Pazar günlerinin tam am ını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05 .00 ’te  tam am lanacak 
şekilde sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanm asına,
1-1. Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanacak süre ve günlerde üretim , im alat, tedarik ve 
lojistik zincirlerinin aksam am ası, sağlık, tarım  ve orm an faaliyetlerinin sürekliliğinin 
sağlanması am acıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 16.05.2021 tarih 
8160 sayılı G enelgesinin E k ’inde belirtilen yerlerin  ve kişilerin kısıtlam adan m uaf 
tutulm asına,



Sokağa çıkm a kısıtlam asına yönelik tanınan m uafiyetler, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
M üdürlüğünün 14.12.2020 tarih  20799 sayılı G enelgesinde açıkça belirtildiği şekilde 
m uafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar 
muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırım lara konu edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından m uaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan 
kişiler yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 29.04.2021 tarih 
7705 sayılı Genelgesi çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru 
sistemi üzerinden alm an “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE 
kodu eşleşme hatası, m uafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapm asına rağmen alt işverenin 
muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi 
durumlarda örneği bahse konu Genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle 
manuel doldurularak im za altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” da denetimlerde ibraz 
edilebilecektir.
1.2 Tam gün sokağa çıkm a kısıtlaması uygulanacak Cumartesi Pazar günlerinde bakkal, market, 
manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek 
olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç 
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, 
manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmelerine.
1.3 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekm ek üretiminin yapıldığı fınn  
ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekm ek satan bayileri (sadece 
ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekm ek ve unlu mamul 
ihtiyaçlarının karşılanm ası ile sınırlı olmak ve araç kullanm am ak şartıyla (engelli 
vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüm e mesafesinde olan firma gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekm ek dağıtım araçlarıyla sadece market ve 
bakkallara ekmek servisi yapılabilecek olup, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,
1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler 
kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet 
izinliler, geçici korum a statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri 
dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa 
çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,
1.5- Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi 
günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün 
sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmalarına,
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 
ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım  
araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamamalarına, ( 8. ve 12. Sınıf öğrencileri hariç)

ŞEHİRLERARASI SEYAH AT KISITLAM ASI

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkm a kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde 
şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.
2.1Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın 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 durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşım a vasıtaları ile ikametleri 
arasındaki hareketlilikleri, kalkış varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma 
kısıtlamasından m uaf olmalarına,
Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya
kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya 
resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme 
belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilmesine,



- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak 
veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet 
kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı 
başvuru (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem 
tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla 
seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır,
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir 
belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli 
sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır,
2.2Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla 
şehirlerarası seyahate çıkm am aları esastır.
Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu 
belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO  
199 sistemleri üzerinden Kaym akam lık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin 
almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, 
seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından m uaf olacaktır.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

■ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk 
olan ve/veya daha önceden alınmış 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 gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet 
ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç 
plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
■ ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
■ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim  yerlerine dönmek isteyen,
■ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
■ Ceza infaz kurulularından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

3. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

3.1 Yeme içme 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 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan 
işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilmelerine,
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, yüzme havuzu, spor salonları,
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla 
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.



3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen 
perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar 
ile büro ve ofisler vb. işyerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için 
belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-
20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

3.4 Zincir m arketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da 
saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için 
indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması 
gerekmektedir.
3.5Marketlerde (zincir ve süper m arketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler 
dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, 
bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.
3.6 Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla 
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta 
sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.
3.70nline m arket ve yem ek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri 
arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

4. ERTELENEN FAALİYET, ETKİNLİK VE TÖRENLER

4.1SİVİ1 toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki m eslek kuruluşları ve
bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş 
katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.
4.2Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta 
olan nikah ve nikah m erasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin 
yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.
4.3Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım 
merkezlerinde halihazırda uygulanm akta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar 
uzatılacaktır.

5. TOPLU ULAŞIM  TEDBİRLERİ

5.1Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu 
taşıma kapasitesinin % 50’si oranında yolcu kabul edebilecek olup, araç içindeki yolcuların 
oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş) şekilde 
olacaktır.

5.2Şehir içi toplu ulaşım araçlarında;

-Oturma kapasitesi %  50 ile sınırlandırılacak,
-M inibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltm e ve kaldırılma yapılmayan 
otobüsler gibi iç hacim bakım ından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu 
ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınm asına müsaade edilmeyecek,
İlçemizdeki şehir içi ulaşım  araçlarından;
Koltuk kapasiteleri seyreltilm iş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşım a ağırlıklı toplu 
ulaşım araçlarına koltuk kapasitesinin %30 u kadar ayakta yolcu alınmasına,
Metroya resmi olarak izin verilen ayakta yolcu kapasitesinin % 50 si kadar ayakta yolcu 
alınmasına,



Metro ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde; ayakta alınabilecek yolcu 
sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların 
durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir.

6. KONAKLAM A TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

ö.lŞehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim  sahası içerisinde 
bulunanlar hariç) ile konaklam a tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde 
bulunan yem e-içm e yerleri (sadece konaklamak müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada 
aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir.
6.2Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu 
alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.
6.3Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin 
verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına 
azami özen gösterilecektir.
6.4Sokağa çıkm a kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklam a tesislerinde 
rezervasyonunun bulunm ası (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız 
açısından sokağa çıkm a ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından m uafiyet sağlayacak  
olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini 
ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Y ukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, K aym akam lık ile Kam u K urum  ve K uruluşlarının 
amirleri tarafından gerekli tedbirlerin  ivedilikle alınması, uygulam ada herhangi bir aksaklığa 
m eydan verilm em esi ve m ağduriyetlere neden olunm am ası, alm an kararlara uym ayanlara 
Umumi H ıfzıssıhha K anununun 282 nci m addesi gereğince idari para  cezası verilm esi başta 
olmak üzere aykırılığ ın  durum una göre K anunun ilgili m addeleri gereğince işlem  yapılması, 
konusu suç teşkil eden  davranışlara ilişkin Türk Ceza K anununun 195 inci m addesi 
kapsam ında gerekli adli işlem lerin başlatılm ası hususunda;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.


