
1

T.C.

KIBRISCIKİLÇESİ

UMUMİHIFZISSIHHAKOMİSYONU

KARARNO :2021/26

KARARTARİHİ:01.06.2021

İlçemizKıbrıscıkUmumiHıfzıssıhhaKomisyonu,SebenKaymakamı/Kıbrıscık

Kaymakam V.Süleyman BAKAN başkanlığında 01.06.2021 tarihinde toplanarak

aşağıdakikararlarıalmıştır.

KARARLAR:

Yapılantoplantıda; 

Koronavirüs(Covid-19)salgınınıntoplum sağlığıvekamudüzeniaçısından
oluşturduğuriskiyönetmevehastalığınyayılım hızınıkontrolaltındatutmaamacıyla,
salgınla mücadele sürecinin temelprensipleriolan temizlik,maske ve mesafe
kurallarının yanısıra hayatın heralanına yönelik uyulmasıgereken kurallarve
önlemlerin;salgınıngenelseyrininveSağlıkBakanlığıileKoronavirüsBilim Kurulu'nun
önerilerinin değerlendirilmesisonucunda CumhurbaşkanlığıKabinesinde alınan
kararlardoğrultusundabelirlendiği,

Buçerçevedegerek14Nisan2021tarihindenbuyanasırasıylauygulankısmi
kapanma,tam kapanma ve kademelinormalleşme tedbirleriile birlikte sosyal
izolasyonun artırılması;gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki
sağduyulu ve fedakârca yaklaşımısonucunda günlükvaka,hasta ve ağırhasta
sayılarındaciddibirdüşüşyaşandığı,
Öteyandanhepbirlikteeldeedilenbubaşarınınsürdürülmesi,salgınınyayılımının
kontrolaltında tutulmasıve ivmelenen aşılama faaliyetleriile birlikte kalıcı
normalleşmenin sağlanmasıiçin salgınla mücadele tedbirlerine riayetetmenin
önümüzdekidönemdedeöneminikoruduğu,

Budoğrultuda,T.C.İçişleriBakanlığının01.06.2021tarih8878sayılıgenelgesi
gereğince,salgınınseyrindeyaşanangelişmelerileSağlıkBakanlığıveKoronavirüs
Bilim Kurulu'nuntavsiyeleri,SayınCumhurbaşkanımızınbaşkanlığındatoplanan31
Mayıs2021tarihliCumhurbaşkanlığıKabinesinde,Haziranayıboyuncauygulanacak
olankademelinormalleşmesürecininikincietabınageçildiğigörülmüşolup;

Budoğrultuda,SağlıkBakanlığıKoronavirüsBilim Kurulununtavsiyelerive
salgınınseyrindeyaşanangelişmelergözönünealındığında,T.C.İçişleriBakanlığının
01.06.2021tarih8878sayılıGenelgesiveBoluİlUmumiHıfzıssıhhaMeclisinin38
nolu kararı gereğince, Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli
normalleşmesürecininikincietabınageçildiğigörülmüşolup;

Bukapsamda1Haziran2021Salıgünüsaat05.00’tenitibaren;

1.SOKAĞAÇIKMAKISITLAMASI

1.1Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacaksürevegünlerdeüretim,imalat,
tedarikvelojistikzincirlerininaksamaması,sağlık,tarım veormanfaaliyetlerinin
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sürekliliğininsağlanmasıamacıylaEk’tebelirtilenyerlervekişilerinkısıtlamadanmuaf
tutulmasına,

Kademelinormalleşmedönemininikincietabında;Pazartesi,Salı,Çarşamba,
Perşembe,CumaveCumartesigünleri22.0005.00saatleriarasında;Pazargünleri
iseCumartesigünüsaat22.00’denbaşlayıpPazargünününtamamınıkapsayacakve
Pazartesigünü saat05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanmasına,
Sokağaçıkmakısıtlamasınayöneliktanınanmuafiyetlerin,T.C.İçişleriBakanlığının
14.12.2020tarihve20799sayılıGenelgesindeaçıkçabelirtildiğişekildemuafiyet
nedenive buna bağlıolarak zaman ve güzergâh ile sınırlıolup aksidurumlar
muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu
edilmesine,

1.2Tam günsokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacakPazargünlerindebakkal,
market,manav,kasap,kuruyemişçivetatlıcılar10.00-17.00saatleriarasındafaaliyet
gösterebilmesine,vatandaşlarımızzorunluihtiyaçlarınınkarşılanmasıilesınırlıolmak
vearaçkullanmamakşartıyla(engellivatandaşlarımızhariç)ikametlerineenyakın
bakkal,market,manav,kasap,kuruyemişçivetatlıcılaragidipgelebilmelerine,

1.3Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanansürevegünlerdeekmeküretiminin
yapıldığıfırınve/veyaunlumamulruhsatlıişyerleriilebuişyerlerininsadeceekmek
satan bayilerinin (sadece ekmek ve unlu mamulsatışıiçin) açık olmasına,
vatandaşlarımızekmekveunlumamulihtiyaçlarınınkarşılanmasıilesınırlıolmakve
araç kullanmamak şartıyla (engellivatandaşlarımız hariç)ikametlerine yürüme
mesafesindeolanfırınagidipgelebilmelerine,

1.4 Yabancılarayöneliksokağaçıkmakısıtlamasınadairmuafiyetsadece
turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan
yabancılarıkapsamaktaolup;ikametizinliler,geçicikorumastatüsündekilerveya
uluslararasıkorumabaşvuruvestatüsahipleridâhilolmaküzereturistikfaaliyetler
kapsamıdışındaülkemizdebulunanyabancılarınsokağaçıkmakısıtlamalarınatabi
olmalarına,

1.5Kendiihtiyaçlarınıkarşılayamayacakdurumdaolanileriyaşgruplarındaki
veyaağırhastalığıolanvatandaşlarımızın112,155ve156numaralarıüzerinden
bildirdikleritemelihtiyaçları,VEFA SosyalDestekGruplarıncakarşılanmasına,bu
konudagerekpersonelgörevlendirilmesigerekseihtiyaçlarınbiranevvelgiderilmesi
bakımındangereklitedbirlerinValilikveKaymakamlıklarcaalınmasına,

1.6 Aşıhakkınıkullanarak ikidoz aşıolmuş olan 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımızile18yaşaltıgençlerveçocuklarımızlailgiliolarak,herkesiçin
uygulanansokağaçıkmakısıtlamasınındışındaayrıcabirsokağaçıkmakısıtlaması
uygulanmamasına,

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaftutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi
yerlerdeçalışankişilerinyapılandenetimlerdeT.C.İçişleriBakanlığının29.04.2021
tarihve7705sayılıGenelgesiçerçevesindee-devletplatformundayeralanİçişleri
Bakanlığıe-başvurusistemiüzerindenalınan“çalışmaiznigörevbelgesini”ibraz
etmelerine;ancakNACEkodueşleşmehatası,muafiyetkapsamındakibirişyerinde
görevyapmasınarağmenaltişvereninmuafiyetkapsamındaolmamasınedeniyle
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görevbelgesialınamamasıveyaerişim hatasıgibidurumlardaörneğibahsekonu
genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel
doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” da
denetimlerdeibrazedilebilmesine,

Fırınveunlumamulruhsatlıişyerlerineaitekmekdağıtım araçlarıylasadece
marketvebakkallaraekmekservisiyapılabilmesine,sokakaralarındakesinliklesatış
yapılmamasına,
Aşıhakkıbulunmasınarağmenaşıolmayan65yaşveüzerivatandaşlarımızınpazar
günleridışındakidiğergünlerde sadece 10.00-14.00 saatleriarasında sokağa
çıkabilmelerine;pazar günleriise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi
olmalarına,

1.7Sokağaçıkmakısıtlamasınatabiolupolmadığınabakılmaksızın65yaşve
üzerivatandaşlarımızile18yaşaltıgençlerveçocuklarımızınşehiriçitopluulaşım
araçlarını(otobüs,minibüs,dolmuşvb.)kullanmamalarına,

Buhükümden,MilliEğitim Bakanlığınınyüzyüzeeğitim veöğretim yapmasını
uygungördüğüöğrencilerinistisnatutulmasına,

2.ŞEHİRLERARASISEYAHATKISITLAMASI

Kademelinormalleşme döneminin ikincietabında;sadece sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması
uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde
şehirlerarasıseyahateilişkinherhangibirkısıtlamayagidilmemesine,

2.1Şehirlerarasıseyahatkısıtlamasınınistisnaları;
-Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanansürevegünlerdevatandaşlarımızdan

uçak,tren,otobüsgibitoplutaşımavasıtalarıylayapacaklarışehirlerarasıseyahatler
içinayrıcaseyahatiznialmasıistenmemesine,şehirlerarasıseyahatedeceğinibilet,
rezervasyonkoduvb.ileibrazetmelerininyeterliolmasına,budurumdakikişilerin
şehirlerarasıtoplutaşımavasıtalarıileikametleriarasındakihareketlilikleri,kalkış-
varışsaatleriyleuyumluolmakkalmakkaydıylasokağaçıkmakısıtlamasındanmuaf
olmalarına,

-ZorunlubirkamusalgörevinifasıkapsamındailgiliBakanlıkyadakamu
kurum veyakuruluşutarafındangörevlendirilmişolankamugörevlilerinin(müfettiş,
denetmen vb.)özelveya resmiaraçlarla yapacaklarışehirlerarasıseyahatlerine,
kurum kimlikkartıvegörevlendirmebelgesiniibrazetmelerikaydıylaizinverilmesine,

-Kendisiveyaeşinin,vefatedenbirincidereceyakınınınyadakardeşinin
cenazesinekatılmakiçinveyacenazenakilişleminerefakatetmekamacıylaherhangi
bircenazeyakınınıne-devletkapısındakiİçişleriBakanlığınaaitE-BAŞVURU veya
ALO199sistemleriüzerindenyapacaklarıbaşvuruların(yanındaakrabakonumundaki
9kişiyekadarbildirimdebulunabilecektir)sistem tarafındanvakitkaybetmeksizin
otomatikolarakonaylanarakcenazeyakınlarınaözelaraçlarıylaseyahatedebilmeleri
içingerekliseyahatizinbelgesininoluşturulmasına,

(Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak
vatandaşlarımızdanherhangibirbelgeibrazıistenilmeyecekolupSağlıkBakanlığıile
sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi
düzenlenmedenönceotomatikolarakyapılacaktır.)
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2.2Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanansürevegünlerdevatandaşlarımızın
özelaraçlarıylaşehirlerarasıseyahateçıkmamalarıesastır.

Ancakaşağıdabelirtilenzorunluhallerinvarlığıdurumundavatandaşlarımızın,
budurumubelgelendirmek;e-devletüzerindenİçişleriBakanlığınaaitE-4BAŞVURU
ve ALO 199 sistemleriüzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan
SeyahatİzinKurullarındanizinalmakkaydıylaözelaraçlarıyladaseyahatedebilecek
olup,SeyahatİzinBelgesiverilenkişilerin,seyahatsüreleriboyuncasokağaçıkma
kısıtlamasındanmuafolmalarına,

ZorunluHalSayılacakDurumlar;
•Tedaviolduğu hastaneden taburcu olup asılikametinedönmekisteyen,

doktorraporuilesevkolanve/veyadahaöncedenalınmışdoktorrandevusu/kontrolü
olan,

•Kendisiveyaeşinin,hastanedetedavigörenbirincidereceyakınınayada
kardeşinerefakatedecekolan(enfazla2kişi),

•Bulunduğuşehreson5güniçerisindegelmişolmaklaberaberkalacakyeri
olmayıpikametettikleriyerleşim yerlerinedönmekisteyen(5güniçindegeldiğini
yolculukbileti,geldiğiaraçplakası,seyahatinigösterenbaşkacabelge,bilgiileibraz
edenler),

•ÖSYM tarafındanilanedilensınavlarilemerkezidüzeydeplanlanansınavlara
katılacakolanlar,

•Askerlikhizmetinitamamlayarakyerleşim yerlerinedönmekisteyen,

•Özelveyakamudangünlüsözleşmeyedavetyazısıolan,

•Cezainfazkurumlarındansalıverilen,
Kişilerinzorunluhalibulunduğununkabuledilmesine,

3.İŞYERLERİNİNFAALİYETLERİ

3.1Yeme-içmeyerleri(restoran,lokanta,kafeterya,pastanegibi);
-Sağlık BakanlığıSalgın Yönetimive Çalışma Rehberinde belirtilen tüm

kurallarauyulması,masalararasındaheryönden 2 metre,yan yanasandalyeler
arasında60cm mesafebırakılması,

-Aynıandaaynımasadaaçıkalanlarındaüç,kapalıalanlarındaiseikiden
fazlamüşterikabuledilmemesi,kaydıyla

-Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,CumaveCumartesigünlerinde07.00-
21.00saatleriarasındamasadaservis,gel-alvepaketservis,21.00-24.00saatleri
arasındaisesadecepaketservis,

-Pazargünleriise07.00-24.00saatleriarasındasadecepaketservis,

3.214Nisan2021tarihindenbuyanafaaliyetlerinearaverilmişdurumdaolan;
şeklindefaaliyetgösterebilmelerine,

•Sinemasalonları,

•Kahvehane,kıraathane,kafe,derneklokali,çaybahçesigibiyerler,

•İnternetkafe/salonu,elektronikoyunyerleri,bilardosalonları,

•Halısahalar,sporsalonları,açıkyüzmehavuzları,

•Lunaparklarvetematikparkları,

Faaliyetalanındabulunanişyerleri;
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-SağlıkBakanlığıSalgınYönetimiveÇalışmaRehberindeherbirişkolu/faaliyet
alanıiçinayrıayrıbelirlenenkurallaraeksiksizuyulması,

-Kahvehane,kıraathane,kafe,dernek lokali,çaybahçesi,çayocağıgibi
yerlerdeherhangibirşekildeoyun(kağıt-okey,tavladahil)oynanmaması,aynıanda
aynımasadaaçıkalanlarındaüç,kapalıalanlarındaiseikidenfazlamüşterikabul
edilmemesi,

-Sinemasalonlarında% 50kapasite(birkoltukdolubirkoltukboş)sınırına
uyulması,
kaydıyla1Haziran2021tarihindenitibaren(Pazargünlerihariç)07.00-21.00saatleri
arasındafaaliyetgösterebilmelerine,

Öteyandankapalıyüzmehavuzları,hamamlar,saunalarvemasajsalonları,

nargilesalonu/kafeleriilegazino,taverna,birahanegibiişyerlerininfaaliyetlerineyeni

birkararalınıncayakadararaverilmesinedevam edilmesine,

3.3Yukarıdasayılanişyerleridışındakalanperakendevehizmetsektöründeki
giyim,tuhafiye,züccaciye,hırdavat,terzi,berbergibidükkânlar,büroveofislervb.
işyerleriileAVM’ler;

-SağlıkBakanlığıSalgınYönetimiveÇalışmaRehberindeiçerisindebulunduğu
işkoluiçinbelirlenentüm salgınlamücadeletedbirlerineriayetetmekkaydıyla(Pazar
günlerihariç)07.00-21.00saatleriarasındafaaliyetgösterebilmelerine,

3.4Zincirmarketlerbaştaolmaküzereçeşitliişyerleritarafındanaçılışveya
belirligün ya da saatlere özgü genelindirim uygulamalarının oluşturduğu
yoğunluğunönünegeçilebilmesiiçinindirim uygulamalarınınenazbirhaftasürecek
şekildeuzunperiyodlarlayapılmasına,

3.5Tam günsokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacakolanPazargünlerinde;
marketlerde(zincirvesüpermarketlerdâhil)zorunlutemelihtiyaçlarkapsamındaki
ürünlerdışındaelektronikeşya,oyuncak,kırtasiye,giyim veaksesuar,alkol,evtekstili,
oto aksesuar,bahçe malzemeleri,hırdavat,züccaciye vb.ürünlerin satışına izin
verilmemesine,

3.6 Sağlık BakanlığıSalgın Yönetimive Çalışma Rehberinde belirlenen
kurallarauymakkaydıylapazaryerlerinin(Pazargünlerihariç)07.00-20.00saatleri
arasındafaaliyetgösterebilmelerine,

3.7Onlinemarketveyemeksiparişfirmaları,haftaiçivehaftasonu07.00-
24.00saatleriarasındaevlere/adreseservisşeklindeçalışabilmelerine,

4.EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLER
Hâlihazırdafaaliyetlerinedevam etmekteolankreşlerveanaokullarıkademeli

normalleşmeninikincietabındadafaaliyetlerinedevam edecekolupdiğertüm okulve
sınıf seviyeleriiçin MilliEğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde
uygulamanınsürdürülmesine,

5.KAMUKURUM VEKURULUŞLARINDAMESAİ
Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile

CumhurbaşkanlığıİdariİşlerBaşkanlığının27.04.2021tarihve17665sayılıyazısı
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doğrultusunda,kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00
saatleriarasımesaisistemiileuzaktan/dönüşümlügibiesnekçalışmausulünün
uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam
edilmesine,

6.TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLERİLENİKÂHLAR/DÜĞÜNLERVEZİYARETLER
6.1Dönemselaçıdanzorunluluktaşıyansporkulüpleriningenelkurullarıhariç

olmaküzeresiviltoplum kuruluşları,sendikalar,kamukurumuniteliğindekimeslek
kuruluşlarıvebunlarınüstkuruluşlarıilebirliklervekooperatifleringenelkuruldâhil
yapacaklarıgenişkatılımlıhertürlüetkinliklerin15Haziran2021tarihinekadar
ertelenmesine,

Dönemselaçıdanyapılmasızorunluolansporkulüpleriningenelkurullarının
ise;fizikimesafeiletemizlik/maske/mesafekurallarınauyulmasıveaçıkalanlarda
kişibaşıasgari4metrekare,kapalıalanlardakişibaşıasgari6metrekarealan
bırakılmasıkaydıylayapılabilmesine,

15Haziran2021Salıgünündenitibarenisesiviltoplum kuruluşları,sendikalar,
kamukurumuniteliğindekimeslekkuruluşları,birliklervekooperatiflerceyapılacak
genelkuruldâhilgenişkatılımlıetkinliklere;fizikimesafeilemaske/mesafe/temizlik
kurallarınauyulmasıveaçıkalanlardakişibaşıasgari4metrekare,kapalıalanlarda
kişibaşıasgari6metrekarealanbırakılmasıkaydıylaizinverilmesine,

6.2Nikâhtörenleriilenikâhmerasimişeklindekidüğünler;
Açıkalanlarda;
-SağlıkBakanlığıSalgınYönetimiveÇalışmaRehberindenikâhtörenlerive

düğünlerleilgilibelirlenentüm kurallaraeksiksizriayetedilmesi,

-Masavesandalyelerarasındagereklimesafeninbırakılmasıiletemizlik,
maske,mesafekurallarınauyulması,

-Yiyecek-içecekikramınınyapılmaması,

Kapalıalanlardaiseyukarıdakikurallarailaveolarak;
-Kişibaşıasgari6metrekarealanbırakılması,
-Azami100 davetliile sınırlandırılması,kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı

günündenitibarenyapılabilmesine,
Yiyecek-içecek ikramına ve kapalıalanlarda azamidavetlisayısına ilişkin

kısıtlamalara15Haziran2021Salıgünüsonverilmesine,butarihtensonrakinikah
törenlerivedüğünlerdeyiyecek-içecekikramıyapılabilecekolupkapalıalanlardakişi
başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı
uygulanmamasına,

Nişan ve kına gibietkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin
verilmesine,7

6.3Huzurevi,yaşlıbakımevi,rehabilitasyonmerkezi,çocukevlerigibisosyal
koruma/bakım merkezlerindekalanlarayönelikziyaretlerebuyerlerdekalanherkişi
içinhaftadaenfazlabirziyaretolacakşekildeizinverilmesine,

7.TOPLUULAŞIM TEDBİRLERİ

7.1Şehirlerarasıfaaliyetgösterentoplutaşımaaraçlarının(uçakhariç);araç
ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’sioranında yolcu kabul
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edebilmesine ve araç içindekiyolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle
temasınıengelleyecek(1dolu1boş)şekildeolmasına,

Otobüs,trenvb.şehirlerarasıtoplutaşımaaraçlarındakapasitesınırlamasının
tespitisırasındaaynıadresteikametedenveaynıçekirdekaileden(eş,anne-baba,
kardeş)olankişilerinhesaplamayadâhiledilmedenveyanyanaseyahatetmelerine
izinverilmesine,

Ayrıca2+1koltukdüzenindekişehirlerarasıtoplutaşımayapanotobüslerde
herikicam kenarındakikoltuklarayolcukabuledilmesine(ortadakikoltuklarboş
bırakılacaktır),yolcutaşımakapasitesininbunagörebelirlenmesine,

İlçelerarasıyolcutaşıyanaraçlarilepersonelservislerinindeaynışekildeyolcu
taşıma kapasitesinin %50’sioranında yolcu kabuletmelerine ve araç içindeki
yolcularınoturmaşeklininyolcularınbirbirleriyletemasınıengelleyecek(1dolu1boş)
şekildeolmasına,

7.2Şehiriçitopluulaşım araçlarının(minibüs,midibüsvb.)iseT.C.İçişleri
Bakanlığının 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesiyle getirilen esaslar
çerçevesinde%50kapasitesınırlamasınaileayaktayolcukabuledilmemesikuralına
tabiolarakfaaliyetsunabilmelerine,

8.KONAKLAMATESİSLERİNEDAİRTEDBİRLER

8.1Şehirlerarasıkarayollarıüzerindebulunandinlenmetesisleri(yerleşim
sahasıiçerisindebulunanlarhariç)ilekonaklamatesislerinin(otel,motel,apartotel,
pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinde (sadece konaklamalı
müşterilerlesınırlıolacakşekilde);aynımasadaaynıandaaçıkalanlarındaüç,kapalı
alanlarındaiseikidenfazlamüşterikabuledilmemekkaydıylahizmetverebilmelerine,

8.2Konaklamatesislerininkapalıalanlarındabulunaneğlencemerkezlerinin
kapalıtutulmasınavebualanlardamüşterikabuledilmemesine,

8.3Konaklamatesislerininaçıkalanlarındatoplueğlenceşeklindeetkinliklere
kesinlikleizinverilmemesine,buyerlerdeyoğunlaşmanınönünegeçilebilmekadına
fizikselmesafekurallarınaazamiözengösterilmesine,

8.4Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacakolansürevegünlerdekonaklama
tesislerinderezervasyonununbulunması(bedelinintamamıödenmişolmakkaydıyla)
vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat
kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek
vatandaşlarımızındenetimlerderezervasyonveödemebelgeleriniibrazetmelerinin
yeterliolmasına,

8.5T.C.İçişleriBakanlığının30.09.2020tarihve16007sayılıile28.11.2020
tarihve19986sayılıGenelgeleridoğrultusundakonaklamatesislerinindenetimlerinin
etkinşekildesürdürülmesine,sahterezervasyonbaştaolmaküzerehertürlükötüye
kullanımınönünegeçilmesine,

9.GENELESASLAR

9.1ValilikveKaymakamlıklarca;SağlıkBakanlığıSalgınYönetimiveÇalışma
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Rehberindeherbirişkolu/faaliyetalanınailişkinayrıayrıolarakbelirlenmişolan
koronavirüssalgınıylamücadeleamaçlıtedbir,usulveesaslarınilgiliişyeriyetkilileri
veçalışanlarınahatırlatılmasınadairbilgilendirmefaaliyetlerineağırlıkverilmesine,

9.2 Gerek İçişleriBakanlığıGenelgelerigerekse Sağlık BakanlığıSalgın
YönetimiveÇalışmaRehberindebelirlenentedbir,usulveesaslarçerçevesinde,Vali
veKaymakamlarımızınkoordinesindekollukkuvvetlerininazamidüzeydekapasite
ilekatılım gösterdiği(diğerkurum vekuruluşlarınpersoneli/görevlileriiletakviye
edilmişşekilde)yoğunlaştırılmışdenetimleringerçekleştirilmesine,

9.3Yürütülecekhertürlüdenetim faaliyetindeişyerisahipleri/çalışanlarıile
vatandaşlarımızıkurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden
rehberlikedicibiryaklaşım sergilenecekolup,kurallaraaykırılıklardaısrar,tekerrür,
kuralların esaslıihlaligibisuistimaledicitutum ve davranışlarla karşılaşılması
halindeisegerekliidari/adliişlem tesisindenimtinaedilmemesine,

İlgiliMevzuatHükümleriçerçevesindeyukarındabelirtilentedbirlereilişkin
gerekliçalışmaların/tedbirlerinivedilikleplanlanmasına/uygulanmasınaveilgilikişive
kurumlarınyetkilimakamlarcaverilecekgörevvetalimatlaratitizlikleuyulmasına,
uygulamadaherhangibiraksaklığameydanverilmemesine,

Tüm KamuKurum veKuruluşlarıilebelediyeişbirliğiiçerisindeilgilikanun
hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle
planlanması/uygulanmasıve kolluk birimleritarafından konunun takip edilerek
herhangibiraksaklığasebebiyetverilmemesigerektiğine;

Usulünegörealınanveilanedilenbukararlarınuygulanmasındaihmalve
kusurugörülenlereveyakararlaramuhalefetedenlereUmumiHıfzıssıhhaKanununun
282incimaddesivesuçteşkiletmesihalindeTCK’nın195incimaddesi,ayrıcailgili
mevzuatın ilgilimaddelerigereğince işlem yapılmasına,idaricezaların Mülki
makamlarcauygulanmasına,acilvezorunluhallerdekollukkuvvetleri(İlçe Emniyet
AmirliğiveİlçeJandarmaKomutanlığı)marifetiyledeyerinegetirilebilmesine.

İşbukarardabelirtilentedbirvesınırlamalarınyayınlandığıtarihtenitibaren

yürürlüğegirmesine;

Toplantıyakatılanlarınoybirliğiilekararverilmiştir.
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HIFZISSIHHAKOMİSYONUNUN(01.06.2021tarih26No’lu)KARAREKİ

EK:SOKAĞAÇIKMAKISITLAMASINDANMUAFYERLERVEKİŞİLERLİSTESİ

Sokağaçıkmakısıtlamalarınınuygulanacağısürevegünlerdeistisna
kapsamındaolduğunubelgelemekvemuafiyetnedeni/güzergahıilesınırlıolmak
kaydıyla;

1.TBMM üyeleriveçalışanları,

2.Kamudüzenivegüvenliğininsağlanmasındagörevliolanlar(özelgüvenlik
görevlileridâhil),

3.Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesiiçin gereklikamu kurum ve
kuruluşlarıileişletmeler(Havalimanları,limanlar,sınırkapıları,gümrükler,karayolları,
huzurevleri,yaşlıbakım evleri,rehabilitasyon merkezleri,PTT vb.),buralarda
çalışanlarileibadethanelerdekidingörevlileri,AcilÇağrıMerkezleri,VefaSosyal
DestekBirimleri,İl/İlçeSalgınDenetim Merkezleri,Göçİdaresi,Kızılay,AFADveafet
kapsamındakifaaliyetlerde görevliolanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,
cemevlerinindedevegörevlileri,

4.Kamuveözelsağlıkkurum vekuruluşları,eczaneler,veterinerkliniklerive
hayvanhastaneleriileburalardaçalışanlar,hekimlerveveterinerhekimler,
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5.Zorunlu sağlık randevusu olanlar(Kızılay'a yapılacak kan ve plazma
bağışlarıdahil),

6.İlaç,tıbbicihaz,tıbbimaskevedezenfektanüretimi,nakliyesivesatışına
ilişkinfaaliyetyürütenişyerleriileburalardaçalışanlar,

7.Üretim veimalattesisleriileinşaatfaaliyetlerivebuyerlerdeçalışanlar,

8.Bitkiselvehayvansalürünlerinüretimi,sulanması,işlenmesi,ilaçlanması,
hasadı,pazarlanmasıvenakliyesindeçalışanlar,

9.Tarımsalüretimeilişkinziraiilaç̧ tohum,fide,gübrevb.ürünlerinsatışı
yapılanişyerleriveburalardaçalışanlar,

10.Yurtiçive dışıtaşımacılık (ihracat/ithalat/transitgeçişlerdâhil)ve
lojistiğiniyapanfirmalarvebunlarınçalışanları,

11.Ürünve/veyamalzemelerinnakliyesindeyadalojistiğinde(kargodahil),
yurtiçiveyurtdışıtaşımacılık,depolamaveilgilifaaliyetlerkapsamındagörevli
olanlar,

12.Otellervekonaklamayerleriileburalardaçalışanlar,

13.Sokakhayvanlarınıbesleyecekolanlar,hayvanbarınakları/çiftlikleri/bakım
merkezleriningörevlileri/gönüllüçalışanlarıve7486sayılıGenelgemizleoluşturulan
HayvanBeslemeGrubuüyeleri,

14.İkametinin önü ile sınırlıolmak kaydıyla evcilhayvanlarının zorunlu
ihtiyacınıkarşılamaküzeredışarıçıkanlar,

15.Gazete,dergi,radyo,televizyonveinternetmedyakuruluşları,film,dizive
reklam yapım şirketleri,medyatakipmerkezleri,gazetebasım matbaaları,buyerlerde
çalışanlarilegazetedağıtıcıları,

16.Akaryakıtistasyonları,lastiktamircileriveburalardaçalışanlar,

17.Sebze/meyvevesuürünleritoptancıhalleriileburalardaçalışanlar,

18.Ekmeküretiminin yapıldığıfırın ve/veya unlu mamulruhsatlıişyerleri,
üretilenekmeğindağıtımındagörevliolanaraçlarileburalardaçalışanlar,

19.Cenaze defin işlemlerinde görevliolanlar(din görevlileri,hastane ve
belediyegörevlilerivb.)ilebirincidereceyakınlarınıncenazelerinekatılacakolanlar,

20.Doğalgaz,elektrik,petrolsektöründestratejikolarakfaaliyetgösteren
büyüktesisveişletmeler(rafinerivepetrokimyatesisleriiletermikvedoğalgaz
çevrim santrallerigibi)ilebuyerlerdeçalışanlar,

21.Elektrik,su,doğalgaz,telekomünikasyon vb.kesintiye uğramaması
gerekeniletim vealtyapısistemlerininsürdürülmesivearızalarınıngiderilmesinde
görevliolanlarileservishizmetivermeküzeregörevdeolduklarınıbelgelemekşartıile
teknikservisçalışanları,

22.Kargo,su,gazetevemutfaktüpüdağıtım şirketleriveçalışanları,

23.Mahalliidarelerintoplutaşıma,temizlik,katıatık,suvekanalizasyon,karla
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mücadele,ilaçlama,itfaiye ve mezarlık hizmetleriniyürütmek üzere çalışacak
personeli,

24.Şehiriçitopluulaşım araçlarının(metrobüs,metro,otobüs,dolmuş,taksi
vb.)sürücüvegörevlileri,

25.Yurt,pansiyon,şantiyevb.topluyerlerdekalanlarıngereksinim duyacağı
temelihtiyaçlarınkarşılanmasındagörevliolanlar,

26.İşsağlığıvegüvenliğiileişyerleriningüvenliğinisağlamakamacıylaiş
yerlerindebulunmasıgerekliolan çalışanlar(işyerihekimi,işgüvenliğiuzmanı,
güvenlikgörevlisi,bekçivb.),

27.Otizm,ağırmentalretardasyon,downsendromugibi“ÖzelGereksinimi”
olanlarilebunlarınveli/vasiveyarefakatçileri,

28.Mahkeme kararıçerçevesinde çocuklarıile şahsimünasebettesis
edecekler(mahkemekararınıibrazetmelerişartıile),

29.Yurtiçiveyurtdışımüsabakavekamplarakatılacakolanmillisporcularile
seyircisizoynanabilecekprofesyonelspormüsabakalarındakisporcu,yöneticive
diğergörevliler,

30.Bankalarbaştaolmaküzereyurtçapındayaygınhizmetağıolankurum,
kuruluşveişletmelerinbilgiişlem merkezleriileçalışanları(asgarisayıdaolmak
kaydıyla),

31.ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlarile merkezidüzeyde planlanan
sınavlarakatılacağınıbelgeleyenler(bukişilerinyanlarındabulunaneş,kardeş,anne
veyababadanbirrefakatçi)ilesınavgörevlileri,

32.T.C.İçişleriBakanlığı’nın 03.11.2020 tarih 18089 sayılıgenelgeleri
uygulama talimatı çerçevesinde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı
günlerdevezamanlarda:

Şahıslaryönünden;istisnakapsamındaolduğunubelgelemek,muafiyetnedeni,
zamanvegüzergâhıilesınırlıolmak,
Mekanyönünden;otoyolkenarındakitesislerdebulunanyeme-içmeyerlerinintamamı
ile,yerleşim birimlerisınırlarıdışında,şehirlerarasıkarayollarıkenarında,sadece
seyahatedenlerin



12

ihtiyacınıkarşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde yeralmak,maske,mesafe,
temizlikşartlarınauymakvebirmasadaenfazlaikikişiyeservisaçabilmekvesadece
şehirlerarasıseyahatedenmüşterilerehizmetsunmakkaydıylayeme-içmeyerlerinin
veburalardaçalışanlar,

33.Zorunlumüdafi/vekil,duruşma,ifadegibiyargısalgörevlerinicrasıylasınırlı
kalmakkaydıylazorunluhallerdebürolarına,vekilibulunduklarıişyerlerine,adliyelere,
kollukbirimlerine,resmî kurumlaragitmelerikaydıylaavukatlarveavukatstajyerleri,

34.MilliEğitim BakanlığıEBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda
yayınlanmaküzereBakanlığabağlımeslekiveteknikortaöğretim okul/kurumlarında
çalışmalarıdevam edenuzaktaneğitim videoçekimi,kurguvemontajfaaliyetlerini
yürütmekteolanyadasözkonusuçalışmalarınkoordinasyonunusağlayanpersonel,

35.Profesyonelsiteyöneticileriileapartman/siteyönetimincedüzenlenen
görevliolduklarınadairbelgeyiibrazetmekveikametleriylegörevliolduklarıapartman
veyasiteleregidiş-gelişgüzergâhıylasınırlıolmakkaydıylaapartmanvesitelerin
temizlik,ısınmavb.işleriniyerinegetirengörevliler,

36.İşyerindebulunanhayvanlarıngünlükbakım vebeslenmeleriniyapabilmek
içinikametileişyeriarasındakigüzergâhilesınırlıolmakkaydıylaevcilhayvansatışı
yapanişyerlerininsahipleriveçalışanları,

37.Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerinive yarışlara hazırlık
antrenmanlarınıyapmak ve ikametile yarış ya da antrenman alanıarasındaki
güzergâhlasınırlıkalmakkaydıylaatsahipleri,antrenörler,seyislervediğerçalışanları,

38.Sadeceilaçlamafaaliyetleriiçinzorunluolangüzergâhlardakalmakvebu
durumubelgelemekkaydıylaişyerlerininhaşerevediğerzararlıböceklerekarşı
ilaçlamasınıyapanfirmalardagörevliolanlar,

39.Muafiyetnedeninebağlıolmakveikametlerindenişyerlerinegidiş/gelişleri
ilesınırlıolmakkaydıylaserbestmuhasebeciler,serbestmuhasebecimalimüşavirler,
yeminlimalimüşavirlerileçalışanları,

40.ArıKayıtSistemi(AKS)Belgesininibrazetmekveikametlearıkovanlarının
bulunduğuyerarasındakigüzergâhilesınırlıolmakkaydıylaaynışehiriçerisindearı
kovanlarınınbulunduğualanlaragidipgelmekisteyenarıcılar,

41.Kurumsalkimlikkartlarınıibrazetmekkaydıylaturkuazbasınkartısahibi
olanbasınmensupları.
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