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Koronavirüs (Covid-l9) salgınrvla rnücadele kapsamrnd4 toplum sağlığınr korumak,
salgının yayılım hrzını kontroi altmda tutmak ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski
yönetmek, sosyal izolasyoıu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacryla pek çok
tedbir kaıan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alman kararlaıla
kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandınlan, illerin belirlenmiş kriterler
doğrultusunda düşü[ orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba aynldığı ve il
bazlı tedbirlerin bu risk gruplanna göre belirlendiği yeni bir siirece girilmiştir.

Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan
üretim imalat ve tedarık zıncirlerinin aksamamasl ilkesi aclslndan önem arz eden ulasım
faalivetlerinde etkinliğin sağlanmasl ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması
amacıyla;

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek iizere Ulaştırma ve Altyapı Bakanhğınca
düzenlenen B1, 82, Dl, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda,
başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağ[ık Bakanlığı Covid-19 Salgın
Yönetimi ve Çahşma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında
belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi,

2. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimiz hariç olmak üzere terminal ve gar
binalarında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin,
Sağlık Bakanlığı Covid-l9 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak
kaydıyla ilgi (c) ve (d) Genelgelerimizle getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı olmaksızın
işyeri açma ve çahşma ruhsatlannda belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet
göstermeleri,

Yukanda alman kararlann ivedilikle plarılanmasına./uygulanmasın4 ttim kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili krırum ve kuruiuşlanmız tarafından konunun takip
edilerek uygulamada herhangi bir alsakiığa meydan verilmemesine,

Alınan kararlaıa uymayanlara Umumi Hıfzıssüha Karıununrın ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkii eden davranışlara ilişkin Tiirk
Ceza Kanrınunrın 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına
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Alınan bu karann Belediye Başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karaı verilmi ştir.09/ 03 1202|
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