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Llrnumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Flfzrssrhha Kanunu'nun
23.
maddersine g6're, vali Ali Fuat ATIK bagkanhfrnda, covlD-19r
tedbirleri hususunda olafian1istii
toplanrnrgtrr.

Koronavinjs (Covid-19) salgrmnrn toplum sagh[r ve karmu duzeni agrsrndan
olugturdu[u
riski y'rSnetme ve hastahfirn yayrhm hrzrm kontrol altrnda tutma unacryla,
salgrnla mtcadele
stirecinin temel pre:nsipleri olan temtzlik, maske ve nresafe kurallarmrn
yaru sra hayatrn her
alanma yonelik uyulmast gereken kurallar ve iinlennler; sallgrrun
genel seyrinin ve Sa!1k
Bakanhfrr ile Ko'ronaviriis Elilim Kurulunun cine rilerinin deSerlendirilmesi
Curnhurbagkanhfr l(abinesinde alman karurlar dolrulturiunda belirlenmektedir,

sonucunda

rlu gergevede gerek 14 Nisan 2021tarihinden bu yana sraslyla uygulan
krsmi kapanma,
tam kapanma ve lademeli normallegme tedbirleri ile birlikte sosyal izolasyonun
artr'lmasr
gereksr: aziz milleliimizin tedbirlere uyum noktasrndaki
sa[duyulu ve fedakflrca yaklaqrmr
sonucunrla gtinltik Vaka, hasta ve a[r hasta sayrlarrnda ciddi
bir diigiig yagandrfr kamuoyunun

malumudur.

Clte yandan trep birlikte elde edilen bu bagannrn srirdiirulmesi,
salgrrun yayrlmrrun
kontrol erltrnda tutudlmast vr: ivmelenen aqilama faaliye;leri ile birlikte kalcr
normallegmenin
sa$Ianrnasr iqin salgrnla mricadele tedbirlerine iayet etmek cini.imtizdeki
dcinemde
de onemini

korurnaktadrr,

llu dofrultucla salgmm seyrinde

ya$anan geligme,ler ile Safhk Bakanllp ve Koronaviriis
Bilinr K'uruluLnun tavsiyeleri, Sayrn Cumhurbagkarumzrr baqkantr$rnda toplanan
3l Mayrs 202I
tarihli Crrrnhurbagkamh[r Kabinesinde ele almar ak; Haziran ayr boyunca uvgulanacak
olan
kadenre'li normallerpme siirecinin ikinci etabr kapsarnmda aqrafrdaki
tedbir:lerin I Hazjran
2021 Sah giinii saal; 05.00'ten itibaren hayata gegirilmesi gerekt:i[i
<ieferlendirilmig olup,

igigleri Bakanhfrnrn

01.116,2021 tarihli
Tedbirlleri" konulu Genelgesine istinaden;

x. soKAGA.

8878 sayrh

ve ,,Haziran Ayr

Normalleqme

(;rKMA KISTTLAMAST

l'i-zrdemeli norrnallegme ddneminin ikinci etabrndir; Pazartesi,
Sah, Qargamba, pergembe,
Cuma ve Curnartesi giinleri 22.00-05.00 saatleri arasurda; Pazar giinleri
ise Cumartesi gtinti
saat 22'aA' den baglayqp Pazar gtinrini.in tamamrnr kapsayacak
ve> Pazartesi giimi saat 05.00,de
tamarnlanaoak gekildr: soka[a grkma krsrfl amasr uygulanmasrna,

1'1- Soka$a q*ma krsttlamast uygulanacak siire le giinlerde iiretim, irnalat,
tedarik ve
lojistil< z:incirlerinin aksamamast, saflrk, tanm ve orman faaliyetlerinin srireklilifinin
sa$lanmrrLst amacryla Ek'te belirtilen yerler ve kigilerin krsrtlamadan
muaf tutulmasrna.

soka[a grkrna ktsttlamasma ycinelik tarunan munfiyefler, igigleri
Bakanllrnrn
l4'12'2a20 tarih ve 20799 sayrlt Genelgesinde agrkgzr belirtilli[i gekilde
muafiyet nedeni ve
buna baSfh olarak. zaman ve giizergah ile smrrh ol
rp aksi durumlar munfiyetlerin kiitiiye

kulllarr rmr olarak gdr:tilerek idari/adli yaptrrmlara konu
edilecektir.

lSoka$a qrkrra ktsttlamastndan muaf tutulan igyeri/fbbrika/imalathane

gibi

yerlerde

kigiler yaPrlan denetimlerde igigleri Bakanlgrnn 2,9.04.202I
tarrh ve 7705 sayrl
Genelgesi gergevesirnde e-devlet platformunda yer alan igigleri
Bakanhfr e-baqvuru sistemi
tizerinden allnan "q:ahgma izni giirev belgesini" ibraz etmekzorundadrrlar.
Ancak NACE kodu
e$legrne halasl, muafiyet kapsamrndaki bir igyerinde gcirev
)/apmzrsma rapmen alt igverenin
muafiyet kapsamurda olmamasl nedeniyle giirev belg:si almamamasl
veya erigim hatasr gibi
durunrlarda ornefii bahse kclnu genelge ekinde yer alan ve
igvelen ile galganrn
galrganL

beyanrrtaahhtidtiyle rnanuel dolclurularak imza altna alman
"galgma izni gcirev belgesi formu,,
da dr:netirnlerde ibriazr edilebilecektir.

1'2- 'Tam guin sokaSa grkma ktsrtlamasr uygularLacak Pazar g{inlerinde:
bakkal, market,
manav, kasap, kuruyemiggi ve tathcrlar 10,00-17.00 saatleri ilrasmd
a faaliyet
gdsterelbilmesine, vatandaglarlmtzln zorunlu ihtiyaglar:rnrn
kargilanmasr i1: smrrl olmak ve
araq: kullanmamah gartryla (engelli vatandaglarrmrz harig)
ikameflerine en yakrn bakkal,
market, manav, kas:rp, kuruyemiggi ve taflrcrlara gidip gelebiilmelerine,
1'3- Soka[a grkma ktsttlamast uygulanan stire ve gi.inlerde
ekmek iiretiminin yaprldrfr
verlveya unlu mamul ruhsatl ig yerleri ile bu ip yerlerinin
sadece ekmek satan bayileri
(sadece ek'mek ve urrlu mamul satrgr igin) agrk
olmasrna, vatilndaglanmrzrn ekmek ve unlu
mamul ihtiyaglannrn kargrlanmasl ile srnrrh olmak r/e arag kullanmamak
qartryla (engelli
vatandar}lartmrzhatig) ikametlerine ytiriime mesafesinrle
olan finna gidip ge1:bilmelerine, firrn
ve unlu' rnarrLul ruhsallt igyerlerine ait ekmek da[rtrm a raglarry,la
sadece market ve bakkallara
ekmek srervisi yaprlabrilmesine, sokak aralarrnd,akesinlikle satrq yaprlmamaslna,

finn

1'4- Yabanc'rlara yainelik soka[a grkma krsrtkrmasrna dair muafiyet
sadece turistik
faaliyel;ler kapsamrLrrcla gegici/lasa bir siire igin iilkernizcle
bulunan yabanclan kapsamakta
olup; ikamet izinliler, gegici koruma stattisiindekiler veya uluslararasr
koruma bagvuru ve
statri salhipleri dahil olmak
turistik
faaliyetler
kapsamr
'Jrzere
drqrnda iilkemizde bulunan

yabancrlarrn sokafa

r;r

kma krsrtlamalarrna tabi olmasrna,

Kendi ihtiyaglarrnr kargrlayamayacak dunrmda olan ileri yaq gruplarrndaki
veya
aftr hastahfr olan vatandaglarlmruIn 112, 155 ve 156 rrumarala.rr i.izerinden
bildirdikleri temel
ihtiyar;larl, vEx'A sosyal Destek Gruplarrnca kargrlarracak olup,
bu konudil gerek personel
gdrevlendirilnaesi ger:ekse ihtiyaglann bir an ewel giderilmesi
bakrmmdan gerekli tedbirlerin
n'15-

Kaymakamlar tarafindim almmasrna,

I 6i- Aqr hak}lru kullanarak iki doz agt olmuq olan 65 yn$ ve tizeri vatandaglarrmrz
ile
18 yaq altr genglerlve gocuklarrmrzla ilgili olarak, herkes igin uygulanan
sokala grkma

ktsttlamasrntn dtqmdal ayrtca

o).

bir sokafa grkma krsrtlamarsr uygullanmamasrna,,

$

l^1,

Agr hakla bulunmastna rafmen agr olmayan 65 yag ve iiizeri vatandaqlar
rmrzrn pazar
giinleri dhqrndaki <li$er gtinlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasrrda
sokalla grkabilmelerine;
paz:,ar g{inleri ise tamL gi.in soka[a grkma krsrtlamasrna
tabi olmalanna,

1"7- Soka$a grkma ktsttlamastna tabi olup olrnadrlrna bakrlmaksrzm
65 yag ve iizeri
vatandaglartmtz ilet 18 yaE altr gengler ve gocuklarunrzrn qehir igi
toplu ulaqrm araglarrnr
(metro, rnetrobtis, otobtis, minibiis, dolmug vb.) kullanm alarrna
miisaade edilmemesine, bu
hiikiimden, Milli ti!;itim Bakanhlrnrn yiiz yi.tze egitirn ve cilretim yapmasrnt
uygun gcirdtigii
o$renoil erin istisna tutulmasrna,

;I. $EHiRLERARASI SEYAHAT KISITLANIASI

Kaderneli nonmalleqme dcineminin ikinci etabrnda; sadece sokafa
r;rkma krsrgamasr
uygulanan siire ve giinlerde gehirlerarasr seyahat krsrtlannasr uygulanacak
olup sokafa
grkrna krsrtllamast uygulanmayan sure igerisinde gehirlerarasr
seyahate iligkin herhangi bir

krsrt Ianrraya gidilmerrresine,
2. 1 -

e

r

o

l$

ehirlerat:asr seyahat krsrtlamasrrun istisnalarr;

SjokaEa qrkrna krsrllamasr uygulanan

siire ve gtinlerd,l vatandaglar rmrzrn ugak, tren,
otobiis gibi toplu tagrma vasttalarryla yapacaklarr gehirlelarasl seyahatler
igin ayrrca
seyahat izni ialmasr istenmeyecek, gehirlerarasr seyahat edece[ini
lrilet, rezervasyon
kodu vb' ile> ibtaz etmeleri yeterli olacaktr. Brr durumrlaki kigilerin pehirlerarasr
toplu
tagtma vasrtalan ile ikametleri arasmdaki hareketlilikleri,, kalkrg-varrg
sraatleriyle uyumlu
'llmak kalmak kaydryla soka[a grkma krsrtlamasrndan muaf olacaktrr.
Z,orunlu bir kamusal giirevin ifasr kapsamrncta ilgili Bakanhk ya da
kamu kurum
.veya kuruluqu tarafindan giirevlendirilmig
olan k:lmu giirevlilerinin (mi.ifettig,
rjenetmen vLr.) cizel veya resmi araglarla yapaceklan gehirlerarasr
seyahatlerine, kurum
kimlik kartr ve giirevlendirme belges ini tbraz e tmeleri kaydryla izin vr:rilecektir.
Kendisi veyaL eginin, vefat eden birinci derece yakrnrnrn ya d,a kardeginin
cenazesine
l(atrlmak iqirr veya cenaze nakil iglemine refakirt etmek amacryla herhangi
bft cenaze
lraktrunm e-devlet kaprsrndaki igigleri Bakanhllrna ait E-BAgVURIJ veya. ALO 199
sristemleri tizlrlrinden yapacaklan bagvurular (yamnda akraba konumundaki
9 kigiye kadar
bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafindan vakit kerybetrneksizin otomatik
olarak
crrtaylaneLrak Qenaze yaktnlartna ozel araglanyla soyahat edebilmeleri
igin gerekli seyahat
i:zin belgesi olugturulacaktrr.

o

(-lernz'e

nakil ve defin iglemleri kapsamrnda bagvuru yapacak

vatandaglar rmrz4an
herhangi bir lbelge ibrazr istenilmeyecek olup Sqlhk Bakanh[r ile
sa[lanan entegrasyon
dizerinclen ger:ekli solgulama seyahat izin belgesi drizenlenmeden
cjnce otomatik olarak
yaprlaoaktrr.

2'2- Sokafa grkma krsrtlamasr uygulanan siirrr ve giimlerde vatandaqlarrmzrn
iizel
araglarrLyla qehirlerarasr seyahate gtkmamalan esas olup, arLcak
agaSrda trelirtilen

zorunlu
hallerin ''iarltEt durumttnda vatandaglarrmrzrn, bu durumu belgel,endirmek;
e-devlet iizerinden
igigleri flakanhlrna airr E-B.'\$VURU ve ALO 199 sistomleri iizerinclen
Valilik/Kaymakamlk
btinyesinde olugturulan Seyahat izin Kurullarrndan izin almak kayclyla
ozel araqlarryla da

seyahait edebilmeleri.ne,

Seyahatlzin Belgesi verilen kigilerin, seyahat siireleri boyunca sokafa
grkma krsltlarnasrndan muaf olmalarrna.
Zorurrlu Hal Sayrllacak Durumlar;
'Iedavi oldu$u hastaneden

'

o
o
o

taburcu olup asrl ikametine dlonmek isteyen, doktor raporu ile
sevk' olan velveya daha dnceden almmrg doktor rander,us;u/kontrolti olan,
Kendisi ve'ya eginin, hastanede tedavi gciren birinci clerece yakmrna ya da kardegine
refakat edecek olan (en fazla2kigi),

Bulundu$u gehre son 5 giin igerisinde gelmiq ohnakla beraber kalacak veri olmayrp
iikamet ettikleri yerlegim yerlerine dOnmek isteyrn (5 giin iginde geldigini yolculuk
bileti,
geldifii arag plakasr, seyahatini gcisteren baqkaca belge, bilgi ile ibraz erlenler),

6SYM tar:rfindan ilan edilen smavlar ile

merkerzi diizeyds planlanan smavlara

katlacak

olan.[ar,

"
c
o

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerlegim yerlecine donnek isteyen,
()zel veya kamudan giinlli scizlegmeye davet yazrsr olan,
(],eza infaz l,urumlarrndan sahverilen,

Kigilerin zorunlu hali bulundufu kabul edilece ktir.
3.

i$yERLtoRiNiN tr'AALiyETLERi

.l.l- Yeme-igme yerlerinin

(restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); Sa!1k Bakanlpr
Salgrn Yiinetimi ve Qallqma Rehberinde belirtilen ttirr kurallara uyulmasr, masalar
arasrnda
her yorrden 2 metre, yanyana sandalyeler arasmda 60 cm mesafe brakrlmasr ve aynr anda

aynl masada agrk alanlarrndr iig, kapah alanlar,mda ise ikiden fazla miiqteri kabul
edilmermesi kaydryla,

o
c
o

Pazattesi, Sailt, Qargamba, Pergembe, Cuma ve Cumartesii giinlerinde 0i1.00-21.00 saatleri
,arasurda marsada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-2't,00 saatleri arasrnda
ise sadece
paket servis,
Pazar gtinleri ise 07.00-24.00 saatleri arasmda sa ilece pahet servis,

geklirrde faaliyet gdsterebilmelerine,

3,2- 14 Nisan 2021tnrihinden bu yana faaliyetlerine :rra verilmig durumda olan;
o iSiraema salonlarr.

o
o
o
o

lKahvehane, l<raathane, kafe, dernek lokali, gay bahgesi gibi yerler,
iiritemet kafe,/salonu, elektronik oyun yerleri, bilar,do salorrlarr,

llair

sahalar, spor salonlarr, agrk yi.izme havuzlan,

l-unaparklarve temartik parklarr,

tr'aaliy€ll eLanrnd!g_bulunan l$yerlerlnini
o liaEltk Bakanh[r Salgrn Ycinetimi ve Qahgma Rehberinde her bir igkolu/faaliyet alam igin
Eryn ayrl belirlenen krurallara eksiksiz uyulmasr,
o Fiahvehane, l,lraathane, kafe, dernek lokali, gay bahges i, g,,ay ooafir gibi .yerlerde herhangi
'bir gelkilde
oyun (kaStt-okey, tavla dahil) oynan,mamasr,, aynr anda ay111 masada agrk

alanlarrnda iiig, kapah alanlannda ise ikiden fazla miigrteri kabul edinmemesi.

o

Sinema salonlarrnda% 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk bog) srLnrrrna uyulmasr,

Kaydtyla 7 Hinz,iran 202I taihinden itibaren (Pazar grilleri harig) A'7,00-21.00 saatleri
arasm c1a faaliy et gcisterebilmelerine,

Otr; yandan karpah yiizme havuzlarr, hamamlar, saunallar ve masaj salonlarr, nargile
salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi igyerleri:nin faaliyetlerine yeni bir karar
almmc,aya kadar ara verilmesine devam edilmesine,

3.3- YuLkanda saytlan igyerleri drgrnda kalan pe::akende ve hizmet sektori.indeki giyim,
tuhafi'y'e, zliccaciytt, hrdavat, terzi, berber gibi dtiklianlar, biiro ve ofislerr vb. iqyerleri ile
AVM'[r:rin;

o

Saghk Bakanh[r Salgrn Ydnetimi ve Qahgma Rehberinde igerisinde bulundu[u igkolu
igin belirlenen tiim salgrnla miicadele tedbirlerine riayert etmek kaydrLyla (Fazar giinleri
hariq:) 07.00-2 1.00 saatleri arasmda faaliyet gcisr:erebilmrllerine,

3.4- Zincir marlketler bagta olmak izerc gegitli igyelleri tarafindan agrlq veya belirli giin ya
da saatllere ozgti genel indirim uygulamalarlnrn oluglurdufu yo[u1lufun 6ni.ine gegilebilmesi
igin inclirim uygulatnalarlnln en azbir hafta stirecek gekllde uzun periyodlarla yaprlmasma,

3.5- Tam gUn soka[a grkma ktsttlamasr uygulanacrk olan l?azar giinlerinde; markegerde
(zinc>ir ve siiper marketler dahil) zorunlu temel ittiyaglar kapsamrndaki tiri.inler
drgrnda
elektronik egya, oyrxncak, ktrtasiye, giyim ve aksesuar', alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahge
mal:zenteleri, hrdaval, ziccaciye vb. rirtinlerin satrgrna iilin verilrnemesine,
1tr.6- Sa$hk tsalkanhlr Salgrn Ydnetimi ve
Qahgma Rehberinde belirlenerr kurallara uymak
kaydryla pazaryerlerinin (Pazar gtinleri harig) (17.00-20,,00 saatleri arasmda faaliyet

gostererbilmelerine,

3.7- Online marrket ve yenek siparig firmalarrnm, hafta igi ve hafta sonu 07.00-24.00
saatleri arasr nda ev L:reladrese servis geklinde gahgabilmr:lerine,
4.

IiiGilTiM-ocInnriM TAALiYETLERi

Haliihazrrda faaliyetlerine devam etmekte olarr kregler ve anaolkullarr kademeli
normallepmenin ikinc;i etabrncla da faaliyetlerine devanr edecell olup, di$er liim okul ve smrf
seviyeleri igin Mriltli Efitim l]akanhlrnca kamuoyuna duyuruldu[u gekilde uygulamamn
siirdiiLrii l[rne sine,

5.

KAMIJ KURUM VE KURULU$LARINDA MI]SAI

Cunrlrurbaqkanhl[rmn 14.04.2021tarih ve 202118 sayrh CieneJgesi ile Cumhurbagkanlgr idari
igler Bagkanh[rmn 27.04.2021 tarih ve 17665 sayilr yazrsr do[rultusunda, kamu kurum ve

kuruluglarrnda uyguLlanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arasr mesai sistemi ile
uzaktan/cLoniigtimlii gibi esnek gahgma usuliini.in rLygulanmasrna kademeli normallegme
dcineminin ikinci etabrnda da devam edilmesine.

,"

6" :t c)

PL'ANT'I/EIIKINLIKLiKLER iLE NiKAHr;.nroUG tiNLER vE

ziy,rnnrr,nR

6"1- Dcinemsel agrdan zorunluluk tagryan spor kuliiplerrinin genel kurullarr harig olmak
tizere sivil toplum kuruluglarr, sendikalar, kamu kurumu nitelilindeki meslek kuruluqlarr
ve
bunlartn tist kurulu$larr ile birlikler ve kooperatiflerin gen,ll kurul dahi1 yapacaklarr genig
katrlrnrh her tiirlti t:tkinliklerin 15 Hazirun202l tarihine kadar ertelenmesine,
,Dtinemsel agrdan yaprlmasr zorunlu olan spor kuliiplerrinin genel kurullan ise; fiziki
mesaf'er ile temizlik/rnaske/mesafe kurallanna uyulmasl ve agrk alanlarda kigi
bagr asgari 4 mr,
kapalr alanlarda n<.iqri baqr asgari 6 m2 alanbrakrlmasr kaydryla yaprlabilmesine,
15 Haziran 2021 Sah giiniinden itibaren ise sivil toplum kuruluglarr, sendikalar, kamu
kururnu raitelifiindeki meslek kuruluglarr, birlikler ve kOoperatiflerce yaprlacal< genel kurul dahil
genig k-atrhmh etkirrliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temi:zlik kurallarms uyulmasr
ve agrk
alanlarda kigi baqr asgari 4 m2, kapah alanlarda kigi tragr asgari 6 m2 alanbrrakrlmasr kaydrvla
izin verilmesine,

(i.2- Niknh rtiirenleri ile nikah merasimi geklin<leki diifiinterin;

Acrk al4nlarda:

o

tiaghk .Bakanh[r Salgrn Ycinetimi ve Qahgma trlehberinde nikah torerLleri ve diiEi.inlerle
gili beli rlenern ttim kurallara eksiksiz riay et edil mesi,
Maset ve sandalyeler arasmda gerekli mesafenin brrakrlrnasr ile temizlik, maske. mesafe
kurallarrna uLyulmasl,
Yiyeoek-iqer;ekikramrrunyaprlmamasr,
il

o
r
r
c

l(i$i

Azarni 100 clavetli ile srrurlandrrlmasr,

kayclrylra

o

o

bagr asgari 6 ntz alan brrakrlmasr,

0l Haziratn

2021 sah giiniinden itibaren yaprlabilmesine,

Yiyecek-igecek ikramrna ve kapah alanlarda azttmi davetli saylsrna iligkin krsrtlamalara
[5 llaziran 2021 Sah giinii son verilmesine, bu tarihten sonraki rrikah tcjrenleri ve
,dtifiinlerde f iyecek-igecek ikramr yaprlabilecek rrlup kapal alanlafi,a kigi baqrna
en az 6
mr' alan brrakrlmasr kaydryla azami katilrmcr smil,r uygulanmamasma,
l\i$anL ve kmin gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021tarihinden sonra izin verilmesine,

(i.3- Huzurevi, yaqlt bakrmevi, rehabilitasyon merkezi, gocuk evleri gibi
sosyal
korurna/trakrrn merkezrlerinde kalanlara ydnelik ziyarctlere bu yerlerde kalan her kiqi igin haftada
enfazlaktir ziyaret olacak gekilde izin verilmesine,

7"

TOPLU ULA$rM TEDBIRLERI

7.1- $ehirlorarasl faaliyet gcisteren toplu tagrmer araglarrnrn (ugak harrig); arag
ruhsatmda
belirtilen yolcu talqtma kapasitesinin 7o50'si orarurrda yolcu kabul edebilmelerine
ve arag
igindelkl yoJlcularrn otutma geklinin yolcularrn birbirleriyle temasmr engelleyecek
(1 dolu 1 bog)
qekilde olmasma,

otobts, tren vb. gehirlerarasr toplu tagrma aaglarrnda kapasite srurlamasrnrn tespiti
srastrL'Ca aym adrestr;

ikamet eden ve aym gekirdek aileden (eg, anne-baba, kardeg) olan kigilerin,
hesaplamaya dahil edilmemesine ve yanyanaseyahat er;melerine izin
verilmesine,
Aynca 2+1 koltuk di.izerrindeki gehirlerara.sr tolrlu tagrma yapan otobtislerde
her iki cam
kenanndaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar
trog brrakrlacaktr),
yolcu tagrma kapasitesinin buna gcire belirlenmesine,

7'2- $ehir i'gi toplu ulaqrm araglarrnrn (rninibris, midibiis vb.) ise igiqleri Bakanlfirmn
14.04"'2:.021 tarih ve 6638 sayrh Genelgesiyle getirilen esasla.r gergevesinde
vo 50 kapasite
smrrlarnasr ile ayak;ta yolcu kabul edilmemesi kurahna tabi olarak faaliyet
sunabilmelerine,
8. KONAK]LAMA TESiSLERiNE DAIR

TI]I)BiRLER

8.1- $ehirlerarasr karayollarr iizerinde bulurran dinlenme tesisleri (yerlegim
sahasr
igerisinde bulunanllar harig) ile konaklama tesislerinirn (otel, motel, apart
otel, pansiyon vb.)
iqerisinde bulunan yeme-igme yerlerinin (sadece konaklarnah miigterilerle srmrh
olacak
gekilde',t; aynr mas:lcla aynt anda agrk alanlarrnda iig, kapal
alanlarrnda ise ikiden fazla
m ii ter i kabrul edilrrremek kay dryla hizmet verebilmeleri ne,
g

8,2- Konaklarna tesislerinin kapah alanlarrnda bulunan eslence merrkezlerinin kapal
tutulrnasma ve bu alanlardamiiqteri kabul edilmemesine.
8.3- Konaklama tesislerinin agrk alanlarrnder tophr eSlence geklinde etkinliklere
kesinlikle
vel'ilmemesine,, bu yerlerde yo[unla$manrn <jnifure gegil:bilmek adrna
fiziksel mesafe
kura I la:i:ma. wzami o:zen gcisterilmesine,

izin

E'4-

Soka$a. grkma krsttlamast uygulanacak olan siire ve grinlerde konaklama
tesislerinde rezervasyonunun bulunmasr (beclelinirr tamarnr rirJenmig olmak kaydryla)
vatandaqlarrmrz agtstndan sokafa grkma velveya qehirlerarasr seyahat
krsrtiamasrndan

muafiyet saiilayacak olup

bu

amagla seyahat eclecek vatandaglammlzln denetimlerde

rczervasyon ve rjderne belgelerini ibraz etmelerinin yeterJi olmaslna,
&.5- iq:igleri Elakanhprmn .10.09.2020

tarihve 16(107 sayrl ile 28:_t.202.0 tarih ve 199g6
sayrh Genelgeleri do[rultrusuncla konaklama tesisl:rinin denetimlerinin etkin gekilde
siirdtiriilmesitre, sahte rezervasyon bagta olmak izere her tiirlti k6ttiye kullammrn
cintine
gegilmes,rine,

EK; fiCfKAca qrrvrA KISITLAMASINDAN MUAI' YITRLIIR
VE Ki$iLloR LiSTES1
soka$a grkma lasltilamalarlnm uygulanacaEr siire ve glinJerde
iistisna kapsamrnda oldufunu
belgelemek ve muarfiyet nedeni/gii zer gaht ile srnrrh
oin rak kaydrryra
;

1. TB.N4M

iiyeleri ve galryanlan,

2' Kamtt diiileni ve giiLvenliSinin sallanmasrnda gcirevli olirnlar (dzel
giivenlik gdrevlileri d6hil),

Ktztlay, A.FAD ve afe,t kapsamrnclaki faaliyetlerd
cemevlerinin dede ve gorevlileri,

4' Kanru ve cizel saplrk kurum ve kuruluglan, eczaneler, voteriner
kliniklteri ve hayvan hastaneleri ile
buralarrla ,gahganlar, hekimler ve veteriner hekimler,
5' Zcrrunlu saEhk rarLdevusu olanlar (Krzrlay'a yaprlacak kzm
ve plazmaba$rglarr clahil),
6' ila'g, ttbbi cihaz,lrblbi masn<e ve dezenfektan iiretimi, naldiyesi
ver s4f1g1nu iligkirn faaliyet ytiriiten ig
yerleri i le buralarda r;a.hganlar,
7. Uretim ve imalat terisleri ile ingaat faaliyetleri ve bu yerlerde
gahganlar,
8" Bitkisel ve hayvansal iiri'inlerin iiretimi, sulanmasr,
iglenmesi, ilaglanmasr, hasarl, pazarlanmasrve

nakliyer;inde gahganlar,

9'

Tartrrnsal tiretime
buralarclla gal lganlar,

iligkin zirai

itag, tohum,

fide, giibre vb" iirtinlerirr

satrgr yaprlan igyerleri ve

10' Yurt i5;i ve drgr tagrmacrhk (ihracatlithalat/transil; gegiriler dahil)
ve lojisl.ifini yapan firmalar ve
bunlann pa.hganlarr,

11' tirtirn ve[veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistlginde (kargo
dahil), yurt igi ve yurt

tagrmacr LLk, depolarnLa .ize

ilgili faaliyetler

kapsamrnda go..,

i

drgr

olanla r,

oteller ve konakrama yerreri ile buralarda garrqanrar.,
13' sok;:ak hayvanlarlnr besleyecek olanlar, hayvan barrnaklarr/giftlikleri/bakrm
12"

gcirevlilerri/gdniillti galtganlart
iiyeleri,
14' ikarnrLetinin 6nii
drgan grl,lanlar,

il:

ve 7486 sayrh

merkezlerinin

Genelgemi:zle olugturulan Hayvan Besleme Grubu

srntrlt olrnak kaydryla evcil hayvanlrrnnrn zorunlu ihtiyacrnrL
kargrlamak iizere

15' Gazrlfe, clergi, reLdyo, televizyon ve internet medya kuruluglarr, film,
dizi ve reklam yaplm
girketleri, rnedya tak:iP merlcezleri, gazete basrm nitbaalan,
buL yerlerde gahganlar ile gazete
dafrtrorlan,
16. Akaryakrt istasyonlarr, lastik tamircileri ve buralarda gahganLlar,
17, sebz.elmeyve ve s;u liriinleri toptancr halleri ile buralarda gahganlar,

18' Eknrrek iiretiminLin yaprldr$r firtn velveya unlu marlul ruhsath igyerleri,
iiretilen ekmefin

dafrtrrnrncla giirevli olan araglar ile buralarda gahganlar,
19' Centr:ze def,rn iglennlerinde gcirevli olanlar (din gdrevlileli, hastane
ve belediye g6revlileri vb.) ile
birirLci derece yakrnla.run cenazelerine katrlacak oLnlu..
20' Dapaly'az, elekttik:, petrol sektdri.inde stratejik olarak faaliyet gcisteren
btiyiik lilsis ve igletmeler
(rafineri ve petrokim'ya tesisleri ile termik u" dogulguz
santralleri
gibi) ile bu yerlerde
levrim

gahganlar,

21' lEloktrjik, su, do[algaz' telekomiinikasyon vb. ker;intiyer u[rama.masr gereken
iletim ve altyapr
sistemlerinin stirdiiriilmesi ve arzalannrn giderilmesinde gorevli
olanlar ile servis hizmeti vermek
iizere

gcir',e'vde

Lu^r4rurr belgelemek
olduklarrnr
uvrSEretllen gartr
ile teknik
teKnlK servls
servisiahs
gall$
)alrtr Ir9

22.Kargo,

siu, gazore ve

mutfak ttipi.i dalrtrm girketleri ve gahganlarr,
23' Mahalli idarelerin toplu tagrma, temizlik, katr alrk, su
ve kanalizasyon,karla miicadele, ilaglama,
itfaiyer ve mezarhk lhizmetlerini ytirtitmek i.izere gahgacak
personeli,
24' $erhir igi toplu ulagtna araglarmtn (metrobtis, metfo, otobiis,
dolmug, taksi vb.) stiriicii ve
gdrevlileri,

25' Yurt, pansiyott, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn gereksinim
duyaca$r temel ihtiyaglarm

karqrlzLnmasrnda gore.vli olanlar,

26' i9.sa$h$r ve gi'i.venligi ile ig yerlerinin gi.ivenlilini sallamak
amacryla ig yerlerinde bulunmasr
gerekli olan gahqanlal (ig yeri hekimi, ig gtivenligiuiman,ltivenlik
g6revlisi, bekgi vb.),
27 ' ol')zm, afir mental retardasyon, down
sendromu gitri "Ozel Gereksinimi,, olanlar ile bunla.n
veli/val;i
veya refakzrtr;ileri,

28' Malakeme karart gergevesinde gocuklan ile gahsi miinasebet
tesis edecekler (mahkeme kararmr
ibraz etmelerri gartr
ile),

29' Yvttt igi ve yurrt drgr miisabaka ve kamplara katrlacak olan milli
sporr;ular ile seyircisiz
oynanabilecek proftlsl'onel
spor miisabakalarrndaki sporou, ydnetici ve di$er g'cirevliler,

30' Barrkalar ba$ta ohnak izete yurt gaprnda yaygnhizmet
alr olan kurum,' kurulug ve igletmelerin
bilgi iglern rnLerkezleri ile gahganlarr (asgari .uytdiomuk l:aydiyla)
,
31' os;YM taraftndan ilan edilen stnavlar ile merkezi diizeyde planlanan
belgeleyenler (bu kigiJterin yanlarrnda bulunan eg, kardeg,

gcirevlileri,

smavlara katrlaca[rnr

unr" u.1,u babadan bir refakatgi) ile

srnav

32' Uilqe Uinumi Ilhl2rssrhha Kurullarrnc a izin verilen, qehirlerarasr
karayolla. kenannda bulunan
dinleme tesislerinde y<>r alanyeme-igme yerleri ve buralarita gahganlar,

33' zorrunlu rniidafi/vekil, durugma, ifade
yargrsal giirevlerin icrasryla srnrrh kalmak kaydryla
_gibi
zorunlu hallerrde bilrolartna, vekili bulunduklan
if yertJrine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmi
kurumlara gilrneleri l<aydryla avukatlar ve avukat stajyerleri,

LiSE TV MTAL ve EBA p,latformun d,a yaynranmak iizere
ortadsretim okul/kururnlarmda gahgmala. devam eden uzaktan
taj faaliyetlerini yiiri.itrnekte olan ya da scjz konusu galgmalarrn

ile
netinLince diiz:enlenen gcirevli olduklanna dair
belgevi jbraz etmek've ikametleriyle
apartman veya sitelere gidig-gelig gi.izergdhryla
stntrll olmak kaydryla apartman ve si
smmir vb" igllrrini ye.ine"geti,:en gcirevliler,
36' ig yr:rinde bulunan- hayvanlartn giinliik bakrm ve beslenmelerini
yapabilmek igin ikamet ile igyeri
arasrndal<i giizergdh ile smrrh olmak kaydryla evcil hayvln
satrqr yapanig yerlerinin sahipleri ve
35' Prolbsyorrel site ycineticileri

gahqanlarr,

37. Sadece yarrg atlannrn bakrm ve beslenmelerini ve yanglara hazrrhk
antrenmanlarmr yapmak ve
ikamet ile yarrg ya da antrenman alanr arasrndaki g0zerglihla
srnrh kallmak kaydryla at sahipleri,
antrencirler, seyisler ve difer gahganlar,
38' Sadece ilaglama llaaliyetleri igin zorunlu olan gtizergdhlarcla kalmak
ve bu durumu belgelemek
kaydryla ig yerlerinirr hagere ve diper zararh bdceflere"ka:gr
ilaglamasml yupun rir- alardagdrevli

olanlar,

39. Muafiyet nedenine balh olmak ve ikametlerinden i$.r,erlerine gidig/geligleri
ile srnrrh olmak
kaydryla serbest mulrasebeciler. serbest muhasebeci mali miigavirrer,
yeminli mari mtigavirrer ile
gahganlarr"

40' Arr [(ayrt Sistemli (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arr
kovanlarmln bulundufu yer
arasrndaki gizergdh jile srnrrlh olmak kaydryla aynr gehil igerisinde
u., kouunt,lrmrn bulundu$u
alan)ara gidip gelmek isteyen arrorlar.
41" Kururnsal kimlik kaltlarrnt ibraz etmek kaydryla turkuaz
basm kartr sahibi glan lLrasrn mensuplarr.

,,) =*
fl,

9. GENEL ESASLAR
9"1- KaymeLkamhklarca; Safhk Bakanhlr Salgur Y<inetimi
ve Qalgma Rehberinde her

bir
igkoln/faaliyet alatnna iligkin ayfl ayfl olarak belirlenrnig olan
koronavirtis salgrmyla miicadele
amaghL tedbir, ustll ve esaslann ilgili igyeri yetkililori
ve gahganlanna hatrrlatrlmasrna dair
bilgilendirme faaliyetlerine aprrhk verilmesine,
9'2- Gerek ltgigleri Bakanhlrrun Genelgeleri gerrlkse SalJrk
Bakanhlr Salgrn y<inetimi ve
Rehberinde
belirlenen tedbir, usul ve eslnlar gergevesinde, Kaymakam larrmrzrn
Qalrgnra
koordinesinde kolltuk kuwetlerinin azami diizeyde kapasirte
ile katrhm giisterdifi (diper
kurum ve kurulurllann personeli/gdrevlileri ile tahriye edilmig gekilde)
yo[unlaqtr'Imrg
denetrimlerin gergerklegtirilmesine,

9'3-Ytinitiil:cek her trirli.i denetim faaliyrotinde igyeri sahipleri/galganlarr
ile

vatandaglartmtzt kurallara uymaya/sorumlu davranmaya, nezaketle
davet eden rehberlik edici bir
yaklagrm sergilener;ek olup, kurallara aykrrrhklarda
rsrar, tekerriir, kurallarrn esash ihtali
gibi suiistimal edici tutum ve davramglarla kargrlagrlnasr halinde
ise gerekli idari/adli iglem
tesisinden imtina edlilmemesine,

Uygulamadar herhangi bir aksakhla meydan verilmemesine
ve ma[duriyete neden
olunmamasrna, alman katatlata uymayanlara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gereSince idari iqlern tesis edilmesine ve konusu
sug tegkil eden davramglara iligkin Trirk Ceza
Kanununun 195 inciimaddesi kapsamrnda gerekli adli igiemlerin
baglatrlmaslna,
Oy

birli[iyle
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