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UMUMI HIF'ZISSIHHA MECLiS KARARI

il Umumi Hr

Meclisi 1593 sayrh Umumi Ihfzrssrhha
Mehrnet OKUR bagkanh[rnda, COVID-19 ted

maddesine grire,

Vali Vekil

ssrhha

nunu'nun 23"
hususunda

olaSantistti toplanmrgtrr.

Koronaviriis (Covid-l
riski ydnetme ve hastahlrn
siirecinin temel prensipleri
alaruna ycinelik uyulmasr
Bakanhlr ile Koronavirris
Cumhurbapkanh[r I(abinesi

salgmmm toplum safhgr ve kamu dilzeni aBrsmd
olugturdufu
yrhm hzmr kontrol altrnda tutma amacrvla.
nla miicadele
temizlik, maske ve mesafe kurallarmrn yanl sl hayatrn her
kurallar ve dnlemler; salgmm genel seyri in ve SaEhk
Bilim Kurulunun dnerilerinin
i sonucunda
almrur karurlar dolrultusunda belirlenrnektedir.

Bu gergevede salgrnla ticadelede srkr tedbirlerin ahndr[r 14 Nisan Z02I- 7 May.s 2021
tarihleri arasrnda uyg
lasmi ve tam kapanma diinemleri sonrasrncla 17 Mays 2021
tarihinden bu yana etaplar
"kademeli normallegme" stireci y)riittilme

Kademeli normal
noktasrndaki safduyulu ve
bir ivmelenme yaganan aqrla
seyir izlendifii kamuoyunun
Ote yandan hep birli

ddneminde gerekaziz Mill,etimizin
akirca yaklagrmrmn gerekse

a faaliyetlerininetkisiyle

salgmn

sreyrinder

rlere uyum
ciddi
diigtig/yatay

mudur.

elde edilen bu baganrun stirdiiri.ilmesi, salgrn yayrhmmm
ile
irlikte kahcr
normallegmenin saflanmasl gin salgrn tedbirlerine iayet etmek dniimiizdeki dcinemde de

kontrol altrnda

tutulmasr

ve ivmelenen agrlama faaliyetleri

cinemini korumaktadrr.

Bu dogrultuda sal
seyrirrde ya$anan geligmeler ile Safihk Bakanh[r
Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayrn Cumhurbagkammzm baqkanhgpnda top
2021 tarihli Cumhurbaqkanh r Kabinesinde ele almarak:
ticiincii etabrkapsammda
rdaki tedbirlerin 1 T
IP
itibaren hayata gegirilmesi
ifi delerlendirilmig olup, igigleri Bakanhfrn
tarihli 10530 sayrh ve "
Normallegme 3. Etap" konulu yazrsrna isti
1.

SOKAGA QrKMA ve g

Koronaviriis
27 Hazfuan

27.06.2021

RLER ARASI SEYAIIAT KISITLAMALIA.RI

igleri Bakanhgrmn 01.06.202 tarih ve 8878 sayrh Genelgesinde belj,rtilen esaslar gergevesinde
halihanr da uygulanmakta ol
sokaga grkma krsrtlamalarrnrn (hafta igi ve hafta
dahil) I
Temmuz 2021 Pergembe gii
saat 05.00' e kadar siirdiiriilmesine,

1 Temmuz 2021 Persembe giinii saat 05.00'ten itibaren ise hafta igi

olmaksrzm sokapa grkma ile
sona ennesine ve belirtilen
uygulanmamaslna,
z. ig

vnnr,rniNix F'AALI

Tiim ip kollan ve faaliyet al
maske ve mesafe kurallan

hafta sonu aynml
na ba$r olarak uygulanan gehirler ararsr seyalhat
tlamalarrrun
itibaren sokafa grkma ve qehirler arasr seya
krsrtlamasl

TLERi
rrnda, salgrnla miicadelenin temel prensipleri
temizlik,
m yanr sra Safhk Bakanhlr Salgrn yiinetimi ve Qahgma
liyet nlanr igin belirlenmiq tiim tedbir ve esasla

2,1- Halihazrrda fa aliv
Pergemb e gtini.inden itibaren

2.2- Sektoriin talebi doErul
2021 Perqembe giiniinden i

ara verilmig durumda olan trim ig yerleriniin,
faaliyet

gci

faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarrn
ren faaliyet gdsterebilmelerine,

2.3- Salgrn Y<inetimi ve Qa tgma Rehberinde belirtilen masa ve/r,eya sandal
mesafe kurallanna uyulmak :aydryla, 1 Temmuz 2021 Pergembe giiLntinden
itit
yerlerinin agrk veya kapah
nda aynr masada aynr anda bulu.mabilecek
krsrtlamalann uygulanmamas
2.4- Kahv ehane. krraathane ibi kafrt, tag vb. oyunlarrn oynandrlp ig yerler
oyunlarrn oynanmaslna/ oy Llmasma dair mevcut krsrtlamalarrn
Temnruz
gtiniinden itibaren sona erdiri
ne ve opn oynanmasrna./oynatrlmasma

I

2.5- Sokaga grkma

tiim ig yerlerinin;

sona ereceli 1 Temmuz 2021 pergembe giin
faaliyet konusuna gdre ilgili irlare tarafindr
inde faaliyet gdsterebilmelerine,

ruhsatlarr

olan agrhg-kapanrq saatleri

emmuz 2021

sterebilmelerine,

,1

Temmuz

arasmdaki
yeme-igme
sayrsma dair

sdz konusu

I

Pergembe
edilmesine,

n

itibaren
belirlenmig

2.6- Halihazrrda konaklama
eren miizik yayrnlannrn (
kadar 1 Temmuz 2021tarihi

islerinde saat 22.00'de, di[er yerlelde ise saat
icra edilenler de dahil), bu konudzu yeni bir
itibaren saat 24.00' e kadar yaprlabilimesine,

1.00'de sona
almrncaya

2,7-Salgn Ycinetimi ve Qah
bahge, kamp alanr, p
genelgeleriyle getirilen il

Rehberinde belirlenen kural ve esasllara uymak
r/mesire alanr gibi yerlere dair ig,igleri
krsrtlamalann I Temmuz 2021 peryembe

h[rmn ilgili

kaldrrilmasma.

2.8- Salgrrun yayrhmt aglsl
salonu/kafesi olan iq ye
verilmeyedevam edilmesi
yerinde nargile servisi yap

t gok ciddi risk olugturmasr nedenil,le faaliyet
inin faaliyetlerine yeni bir karar ahmnc
ve konaklama tesisleri de dahin olmak
mastna,

TOPLANTIIETIdNLI

R

Sa$rk Bakanhlr Salgrn
olarak belirlenmig kural
kaydryla;

esaslar

3.

3.1- STK'lar, sendikalar,
birliklerin genel kurul dahil
ytiriiytigleri igin halen gegerli
yer ayrrlarak yaprlmasma dair
3.2- Nikah ve

o
o

Diiftin

itibaren
usu nargile

kadar ara

higbir

i9

iLE NiKAHLAvoUcUNr,rIn

rve Qahgma Rehberinde her bir etkinl
ile temizlik, maske ve mesilfe kur.a

u kurumu niteliSindeki

meslek kuruluglarr,

ile ilgili
uyulmak

if ve
gdsteri veya
6m2

merasi

Yiyecek/igecekikramr

Canh mrizik

olmak izere mtizik vavmrnln

icrasr

yapilabilmesine,

.

ryla park,

-Salgrn Ycinetimi ve
korunamayacafir oy
do!rultusunda, SaShk
dtiltin ve nikahlarda
oyuil, dans, halay yada

tgmeL

Rehberinde yer alan (,diifiiin srrasrnda

dans, halay y^ da giisteri yaprlmam
[t[mca bu konuda yeni bir tavsiy,e karan al
fiziki mesafe kurahna aykrrrhk tegkil etmel
iler yaprlabilmesine,

'e kadar

mesafenin
rr" htikmti
kadar
k qekildeki

o

Nikah/dtiEtin
asgari 6 m2 yer bulu

o Kiiy diifiinlerine

I
belirtilen tarihten iti

o

errmuz 2021 Pergembe giintinden rilibaren izin
sokak dtistinlerine de (il, ilge, beldelerde) izin

Siinnet, nigan ve
gibi etkinliklere ise daha dnceden du;ruruldu$u
2021tafihinden sonra zin verilmesine,

3.3- Konser, festival, geng
kapah alanlarda 6 m2 yer
kural ve esaslar ile temizlik.

4.

lerinde (kapah yerler igin halen uygularrmakta
asr gartr drgrnda) katilrmcr srnrrlamas:rna eidilm

lecek olup,
tesine,

I

Temmuz

kampr gibi etkinliklere kigi bagrna asgari aq;rk aJ nlarda 4 mr,
rrakrknak ve Salgrn Ydnetimi ve
belirtilen
Qahgma Rlehbe
ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydrylaizin
ilmesine,

rinde toplu tagrma ile ilgili olarak belirlenmig
lanna uyulmak kaydryla;

4.1- 1 Temmuz 2021
taqrma araglanndaki yolc

be giiniinden itibaren gehir igi velveT,a gehirler a
tuk kapasite srnrrlandrrmalarrna son verilmersine.

4,2- 65 ya$ ve iizeri
tagrma araglarrnr kullanma
itibaren kaldmlmasma.

aflmrz ile 18 ya; altr gengler/gocultlarrmrzm
rrna dair krsrtlamalarm I Temmuz 2021 lrer

KONAKLAMA TESiS

5.1- Salgrn Yrinetimi ve Qah
mesafe kurallarrna uyulmak
Genelgeleriyle getirilen krsrtl

T]

5.3- igletmecileri tarafindan
vb.) yofunlaqmanm iiniine
her tiirlii tedbirin ahnmasrna.

KAMU KURUM VE KUR

6.1- Temel usul ve esaslarr
halihazrrda
erdirilerek, 1 Temmuz 202
ddnUlmesine.

ve kuruluglannda

7. SINIR KAPILARINDA

ral ve esaslar

ttim toplu

r igi toplu
giintinden

DAIR TEDBiRLER

Rehberinde getirilen tiim kural ve esaslar ile
ryla; konaklama tesislerine ydnelik igigleri B
ve tedbirlerin uygulanmastna son verilmesirLe.

5.2- Konaklama tesi
t agrk veya kapah alanlannda
olan eflence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralrrun yant
srra faaliyet kon
Y<inetimi ve Qahgma Rehberi le yer alan di$er usul ve esaslara
uyulmasrmn s,

6.

bagrna

TOPLU ULA$rM TEI)

Salgrn Ydnetimi ve Qahgma
ile temizlik, maske ve mesafe

5.

kigi
ine,

konaklama tesisleri igerisindeki anunlarda (
lebilmesi ve fiziki mesafe kurallarlntn uyigu

ik, maske ve
r$mm ilgili

gdre Salgrn

n, kuli.ip
bilmesi igin

U$LARINDA MESAI
urbaqkanhg Genelgesinde belirlenecek gekilde;
uygulanmakta olan 10.00-16.00 me:sai uyg
Pergembe grinrinden itibarennormnl mesai d

kurum

run sona
me gefi

ULANACAK TEDBiNT,NN

7.1- igigleri Bakanhfrmn 31.05
I tarih ve 8832 sayrh Genelgesiyle getirilen
srrur kaprlannda girig yaparuk ilimize gelen veya
Qardak Havaalamndan girig
ydnelik;

4(J

lerde

n kigilere

- Bangladeg, Brezilya, G

Afrik.a, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka,dan i.ilk
anlagrlan kiqilere yrinelik:
ve bu kapsamdaki kigilerin rilkemize girigten
test raporu ibrazmm yeterli giiriilnnesine,

ile son 14 gtinde bu til lerde bulundu[u
uygulamasrna son verilmesi
yaprlmrq negatif sonuglu

- Afganistan ve Pakistan'
anlaqrlan kipilere ydnelik

karantinarun 7'nci gtintinde
uygulamasrrun sonlandrrr
COViD-1 9 rehberi doErultu

- Bu gekilde tilkemize gelen
olan yurtlar da kar antinay a
7.2- Srrur kaplanmtzdan gir.
ibraz edemeyen vatandaglan
sonra ikametlerine sitmeleri
izolasyona ahnmalarrnrn saSl

gelen kigiler
u karantina
72 saat 6nce

tilkemize gelen kigiler ile son 14 giirLde bu {.ilkelt
bulundu[u
nlu karantina uygulamasmm stiresinin 10 gtirre dti
lmesine ve
ygulanan PCR testinin negatif grkmasr halincle
u karantina
ma, PCR testinin pozitif grkmasr halinde ise
hk Bakanh[r
hareket edilmesine.

: zoruLnlu karantinaya tabi olan kigilerin Valiliigi

belirlenmig

tutulabilmelerine.

azami 72 saat 6nce yaprlmrg negatjif sonuplu
test raporu
za slnr kaprlannda PCR veya hrzh arfiijerr testi uyguladrktan
izin verilmesine ve test sonucu pozit:if grkanlann kametlerinde
ftd,

Ayrrca yeni varyarttlanyla beraber bazt iilkelerde salgmrn seyrinde ye
gdzlemlendiSi bu stiregte
ihk Bakanhgrnrn <inerileri dolrultusunda belirl
uygulamalann tiim kara.
y&, deniz ve demiryolu srrur kaprlarrmrzdit
I
tarihinden itibaren hayata g :irilmesi gerektipi
serektiEi delerlendirilmig
deierlendirilrnic ollup,
i^:.r^
icisleri
^1,,28.06.2021 tarihli 10582 sav r ve
"1 Temmuz 202lrden itibaren Ukemize Gi
konulu yaztsl ile belirlenen tiim tedbirlerin itimize
eardak Ha.vaalanrnda
kiqiler igin uygulanmaslna,

trrmamq

tedbir ve
202r
ln

Tedbirleri"
giriq yapan

8. GENEL ESASLAR
8.1- Valiligimiz ve
Rehberinde her bir i9 kol
esaslarm
yeri
faaliyetlerine a$rrhk verilmes

ilgili ig

ml*larca, Saghk Bakanlfr Salgrrr ycinetimi
liyet alamna iligkin ayfl ayfl belirlernmig oLan t

ilileri ve

Qahgma

usul ve
dirme

gahganlanna hatrlatrlmasma dair

8.2- igigleri Bakanhsrnrn ilgil Genelgeleri ve Saghk Bakanhsr
Sal,qm ydnetim ve Qahgma
Rehberinde belirlenen tedbir. usul ve esaslar gergevesinde,
cjnriimjizdeki dcine
Vali ve
Kayrnakam lar tmrzrn ko ordi
: kolluk kuwetlerinin azami diizrryde kapasir
ile katrhm
giisterdifi(diler kurum
kuruluglarrn personeli/gdrevlileri
takv
edilmig
gekilde) yofunlagtrrrlmrg
mlerin gergeklegtirilmesine,

ile

8.3- Yiiriitrilecek her ttirlii
kurallara uymaya/sorumlu
sergilenecek olup, kuralla
ihlali gibi suistimal edici tutu
iglem tesisinden imtina edi

Uygulamada herhangi
olunmamasma, alman
gerelince idari iglem tesis edi
Kanununun 195 inci maddesi
Oy birliSiyle karar veril

m faaliyetinde ig yeri sahipleri/gahpanlarr ile va
a nezaketle davet eden rehtnerlik erjici

aykrrrhklarda lsrar, tekerriir,

ve davramglarla kargrlagrlmasr halirnde ise
tr9t

bir aksakhla

ge

lanmtzt
yaklagrm
llarm esaslr

i

idariladli

meydan verilmemesine, ve
yete neden
uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilsi i maddeleri
ine ve konusu sug tegkil eden davreulglara iligki Ttirk Ceza
nda gerekli adli iqlemlerin baglatrlmasrna,
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