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PAZARTESI gilnü saat 10.00'da

Koronavirüs (Covidl9) salgınrntn toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından
oluşturduğu rİskİ yönetme ve hastalığın yayılım lxzın1 kontrol altında tutma amacıyl4
salgınla mücade|e siirecinin temel prensipleri olan temizlih maske ve mesafe kurallarınıı
yanl sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlenler; salgının
genel seyrinin ve sağlık Bakantığ ile koronavirüs Bilim kurulunun önerilerinin
değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkaıılığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda
belirlenmektedir.

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkr tedbirlerin ahndığı 14 Nisan 2021-17 Mayıs
2021 tarihleri aıa§ında uygulanan krsmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs
202l tarihinden bu yana enplar halinde "kademeli normalleşme'' stireci yiirüttilmektedir.

kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum
noktasındaki sığduyulu ve fedakirca yaklaşımınn gerekse son zamanlarda ciddı bir
ivmelenme yaşarıan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay
seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.

_ Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başannın si.irdiirülmesi, salgınrn yayrlımının
kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birliktı k ır",
nornalıeşnenin sağlannası için salgın tedbirlerine riayet etmek öniimtızdeki dönemde de
dnemini korumaktadır.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve
koronaviriis Bilim kurulunrın tavsiyeleri, sayın cumhurbaşkaıırmuın başkadğında
toplanarr 2I Haziran 202t tarihli cumhurbaşkanlığı kabinesinde ele alınarak; kademeti
normalleşme sürecinin üçüncü etabl kapsamında aşağıdaki tedbirlerin l Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1. so Ğ.rcrrırı ve SEHİRLE RARASI sEYAHAT KISITLA
1.1- Içişleri Bakanlığırun 0|.06.202| tarih vi s87s sayılı Genelgesinde ve Genelge

kapsamında alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunıın 01.06 .2021 1anh ve 202ll33 sayılı
Karannda belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygularımakta olan sokağa çıkma
kısıtlamalannın (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 202l Perşembe giinü saat 05.00'e
kadaı si.irdiirülmesine,

1.2- l Temmuz 2021 Peşembe
sonu aynmı olmaksızın sokağa çıkma ile
kısıtlamalannın sona erdirilmesine ve

günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi - hafta
buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat
belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve
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Tüm işkollan ve faaliyet alanlarında, sılgınla mücade|enin temel prensipleri
olan temizli\ maske ve mesafe kurallannın yanr stra Sağlük Bakınlığı Satgn
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolıı/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm
tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.|- Halihazırda faaliyetlerinc ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1
Temmuz 202l Perşembe gi,inilnden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine,

2.2- Sektöriin talebi doğrultusuıda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlannrn, 1

T emmıız 202l Perşembe giiniinden itibaren faaliyet gösterebilmelerine,
2.3- salgm yönetimi ve Çahşma Rehberinde belirtilen masa velveya sandalyeler

arasındaki mesafe kurallanna ululmak kaydıyla, l Temmuz 202l perşembe giiniinden
itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlannda aynr maiada ajnı anda
bulunabilecek kişi sıyısına dair kısıtlamalann kaldınlmasına,

2.4- Küvehane, ktaaüane gibi kağt, taş vb. oyunlann oynandığı işyerlerinde söz
konusu oyunlann oynanmasına./oynatıimasına daiı mevcut kısıtlamalann l İemmuz 2021perşmbe gtiniinden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasrna,/oynatılmasına
miisaade edilmesine,

2.5- Sokağa çıkma kısıtlamalannın sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe
giiniinden itibaren tiim işyerlerinin; nüsatlanndaki faaliyet konusuna göre ilgili idare
taıafından belirlenmiş olan aç ış-kapanış saıtleri ç"rç"r"iinde faaliyet
gösterebilmelerine,

2.6- Hati hazırü konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat
21.00'de sona eren mi.izik yayınlannrn (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir
karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 202l tarihinden itibaıen saat 24.00'e kadar
yapılabilmesine,

2.7- salgın yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak
kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknit</mesire alanı gibi yerlere dair İğşleri
Bakanhğırun ilgili Genelgeleri ve söz konusu Genelgeler kapiamında aıınan İıç"
Hıfzıssrhha kurulu kararlan ile getinlen ilave kısıtlamalınn 1 Teımuz 2021 perşembe
giiniinden itibaren kaldınlmasın4

_ 2.8, salgının yayılımı açısrndan çok ciddi risk oluşturrnası nedeniyle faaliyet
konusu nargile salonu./kafesi .olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir kara. aıın ncayu
|adar ara verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri d; dahiı olmak iizere hiçbir
işyerinde nargile servisi yapılmamasına,

şehirlerarasr seyıhat krsrılaması uygulanmımısrna,

2. İSYERLERi NİN FAALiYETLERİ

3. TOPLANTI/ETKi NL ixı,iı<ıBn iı,ı xixarrı,cR/D üĞüxrnn
Sağlık Bakanlığı SalEn Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir

etkinlik/faaliyet ile ilgii olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve
mesafe kurallanna uyulmak kaydıyla;

3.1- STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, kooperatif
ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri iıe tıer tiııtı topıantr,
gösteri veya yiiriiyi§leri için halen geçerli olan kişi başına asgari ıçü alanlaıda 4
metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer aynlarak yapılmasına dair uygulama aynı
şekilde siirdi.irülmesine,

3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;
- Yiyecek/içecek ikramı yapılabilmesine.
- Cınlı müzik icrası da dahil olmak iizere miizik yaymrnrn saat 24.00'e kadar

yapılabilmesine,
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- Salgın Yönetimi ve Çalışnıa Rehberinde yer alan "düğiin sırasında sosyal
mesafenin korunamayacağ oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır'' hiikmü
doğrultusunda, sağlık Bakarılığınca bu konuda yeni bir tavsiye karan alınıncaya kadar
düğiin ve nikülarda ancak fiziki mesafe kuralına aykrnlık teşkil etrneyecek şekildeki oyun,
dans, halay ya da gösterilerin yapılabilmesine,

- NikaVdüği.in merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta oları kişi
başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılmcı sınırlamasına
gidilmemesine,

- Sokak düğiinleri ile köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe giiniinden
itibaıen izin verilmesine,

- sünnet, nişan ve kına gibi etkin]iklere ise daha önceden duyurulduğu tizere l
Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmesine,

3.3- konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık
alanlarda 4 metrekıre, kapa!ı alanlarda 6 metrekıre yer bırakılmak ve'salgın yönetimi
ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maskJ ve mesafe
prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilmesine,

_ salgın yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş
kural ve esaslar ile temizlik, maske ve ,ııesafe kurallanna ululmak kğdıyla;

4.1- 1 Temmuz 2021 Perşembe giiniinden itibaren şehir içi velveya şehirlerarası tiim
toplu taşıma araçlanndaki yolcu/koltuk kapasite srnırlandırmalarına son verilmesine,

4.2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlanmız ile 18 yaş alh gençleı/çocuklanmzın şehir içitoplu taşıma araçlınnı kullanmalarına dair losıtlama|ann 1 Timmuz 202l peşembe
giintlnden itibaren kaldnlmasın4

4. TOPLU ULASIM TEDBiRLERİ

5. KONAKLAMA TEsisırnixn DAiRTE DBIRLER
5.1- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen taiın lilıal ve esaslar ile

temizlik, maske ve mesafe kurallanna uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik
İçişleri Bakarıtığının ilgili Genelgeleri ve söz konusu Genelgeler Kapsamrnda alınarı İlçe
Hıfzıssılüa Kurulu Kararları ile get irilen krsıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son
verilmesine,

6. KAMU KURUM vE KURULU§LARJNDAMEsAi
6.1- Temel usul ve esaslan

kamu kurum ve kuruluşlannda
uygulamasının sona erdirilerek 1

mesıi diizenine geri dönülmesine,

7. SINIR KAPIL A tIYGULANACAKTED B
7.1- Ülkemize girişte sınır kapılannda uygularıacak tedbirlere ilişkin İçişleri

Bakanlığının 31 .05.2021 tarih ve 8832 sayıh Genelgesi ile getirilen diizenlemelerde
aşağıdaki değişikliklerin hayata geçirilmesine;

- Bangladeş, Breüly4 Giıney Afük4 Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize

5.2- konaklama tesislerinin açık veya kapah alanlannda diizenlenecek olan eğIence
ve etkinliklerde, iiziki mesafe kuralının yanı sır:ı faaliyet konusrına göre salgın yö-netimi
ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının saglanmasıİa,

5.3- iŞletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindekİ alanlarda' (restoran,
kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fıziki mesafe kurıııannrn
uygulanabilrıesi için her tiirlü tedbir alınmasın4

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde;
halüazırda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai
Temmuz 2021 Perşembe giiniinden itibaren normal
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gelen kişiler ile son 14 giinde bu ülkelerde bulunduğu anlaşıları kişilere yönelik zorunlu
karantina uygulamasına son verilmesine ve bu kapsamdaki kişilerin iilkemize girişten
azarrıi 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu pcR test raporu ibrazlnm yetelli görülmesine,

- Afgarıistaı ve pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 giinde bu ülkelerde
bulunduğu anlaşılan kişitere yönelik zorunlu karantina uygulaması si.iresinin 10 güne
di§iirülmesine ve kararrtinanın 7 nci giiniinde uygularıarı pcR testinin negatif çıkması
halinde zorunlu karantina uygulamasının son]andrnlmasın4 pcR testinin pozitif çıkması
halinde ise Saghk Bakantığ, coVİD-19 rehberi doğrultusunda haıeket edilmisine,

- Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişilerin Murat
Hüdavendigar Kyk yurdunda karantinaya tabi tutulmalann4 konaklama ücretlerinin, bu
kişilerin sınrr kapılanndan trarısferlerinin vb. hususlara ilişkin usul ve esaslann
Kaynakamlık tarafından belirlenmesine ve ilan edilmesine,

7.2- Sınır kapılanmızdaı girişte azami 72 saai önce yapılmış negatif sonuçlu PCR
test raporu ibraz edemeyen vatandaşlanmıza sınır kapılannda pcR veyı hızlı antijen testi
uyguladıktan soora ikametlerine gitınelerine izin verilmesine ve İest sonucu pozitif
çıkanlaın ikametlerinde izolasyona alınmalannrn sağlanmasına,

8. GENEL EsAsLAR
8.1- kaymakaml* tar:findan sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve ÇalışmaRehberinde her bir işkolı:/faaliyet alanına iliskin ayn ayn belirlenmiş olan tedbir, usuı ve

esaslann ilgiti işyeri yetkilileri ve çalışanlaıına hatırlatılmasına dair bilgilendirme
faaliyetlerine ağırl* verilmesine,

8-2- Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgınyönetimi ve Çahşma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çe.çJrerin-de,öniimiizdeki dönemde kaymakamlık koordinesinde kolluk kurryetlerlnın azamı diizeyde
kapısite ile kıhlım gösterdiği (diğeı kurum ve krıruluşlann personeli/görevlileri ile
takviye_edilmiş şekilde) yoğuntaştın|mış denetimler gerçekİeştirilmesine, -

8.3- yiirütiilecek her tialü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çahşanlan ile
vatandaşlanmızı kurallara uymaya,/sorumlu dawanmaya nezaketle davet ejen rehberlik
edici biı yaklaşım sergilenmesine, kurallara aykrrıtiklarda rsrar, tekerrür, kurallann
esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutııı ve dawanrşlarla karşılaşılması halinde ise gerekli
idari/adli işlem tesisinden imtiıa edilmemesine

yukanda alınan kararlann ivedilikle planlanmasına./uygulanmasına, tiim kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile. ilgili krırum ve kuruluşlanmrz tarafından konunun takip
edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan veriİmemesine,

Alınan kararlara uymayanlara umumi Hıfzıssıhha kanunıınun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ıe konusu suç teşkil eden dawanışları ilişkin Tiırk
ceza kanununrın 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başıatıımasına

Alınan bu karann Belediye Başkanlığı ilgili kıırum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmi Şir.28/06/202l
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