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TİLLO  İLCE H IFZISSIH H A  KU RU L K A R A R LA R I

Tillo İlçe H ıfzıssıhha M eclisi, K aym akam  Lokm an D Ü ZG Ü N  Başkanlığında 
aşağıda im zası bulunan üyelerin  iştirakiyle toplandı. Y apılan bu toplantıda aşağıda 
m addeler halinde belirtilen  konular görüşüldü.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 16.05.2021 tarihli ve 8160 sayılı 
yazısı gereğince,

K oronavirüs (C ovid-19) salgınının toplum  sağlığı ve kam u düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetm e ve hastalığın yayılım  hızını kontrol altında tu tm a am acıyla, 
salgınla m ücadele sürecinin tem el prensipleri olan tem izlik , m aske ve m esafe 
kurallarının yanı sıra hayatın  her alanına yönelik uyulm ası gereken kurallar ve 
önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile K oronavirüs Bilim  
Kurulunun önerilerinin değerlendirilm esi sonucunda alm an kararlar doğrultusunda 
belirlenm ektedir.

Bu kapsam da salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 N isan 2021 
tarihinden itibaren kısm i kapanm a, 29 N isan 2021 tarihinden itibaren tam  kapanm a  
tedbirleri hayata geçirilm iştir.

Gerek kısm i kapanm a ve tam kapanm a dönem inde alınan tedbirlerle sosyal 
izolasyonun artırılm ası gerekse aziz m illetim izin tedbirlere uyum  noktasındaki 
sağduyulu ve fedakârca yaklaşım ı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta 
sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kam uoyunun m alum udur. Ö te yandan hep 
birlikte elde edilen bu başarının sürdürülm esi, salgının yayılım ının kontrol altında 
tutulm ası ve yeniden ivm elenen aşılam a faaliyetleri ile birlikte kalıcı 
norm alleşm enin sağlanm ası için salgınla m ücadele tedbirlerine riayet etm ek 
önüm üzdeki kadem eli norm alleşm e sürecinde de son derece önem  taşım aktadır.



Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı K oronavirüs B ilim  K urulunun tavsiyeleri ve 
salgının seyrinde yaşanan gelişm eler göz önüne alındığında 17 M ayıs 2021 Pazartesi 
günü saat 05 .00 ’ten 1 H aziran 2021 Salı günü saat 05 .00 ’e kadar uygulanacak 
olan kadem eli norm alleşm e dönem inde aşağıdaki tedbirlerin  hayata geçirilm esi 
gerektiği değerlendirilm iştir.

1. SO K A Ğ A  Ç IK M A  K ISITLA M A SI

Kadem eli norm alleşm e dönem inde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi,
Sah, Çarşam ba,

Perşem be ve Cum a) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cum a günleri 
saat 21 .00’den başlayıp, C um artesi ve Pazar günlerinin tam am ını kapsayacak ve 
Pazartesi günleri saat 05 .00 ’te tam am lanacak şekilde sokağa çıkm a kısıtlam ası 
uygulanm asına,

1.1- Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanacak süre ve günlerde üretim , im alat, 
tedarik ve lojistik  zincirlerinin aksam am ası, sağlık, tarım  ve orm an faaliyetlerinin 
sürekliliğinin sağlanm ası am acıyla E k’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlam adan  
m uaf tutulm asına,

Sokağa çıkm a kısıtlam asına yönelik tanınan m uafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 
20799 sayılı İçişleri Bakanlığı G enelgesinde açıkça belirtildiği şekilde m uafiyet 
nedeni ve buna bağlı olarak zam an ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durum lar 
m uafiyetlerin kötüye kullanım ı olarak görülerek idari/adli yaptırım lara konu 
edilecektir.

Sokağa çıkm a kısıtlam asından m uaf tutulan işyeri/fabrika/im alathane gibi 
yerlerde çalışan kişiler yapılan denetim lerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde e-devlet p latform unda yer alan İçişleri Bakanlığı e- 
başvuru sistem i üzerinden alınan "çalışm a izni görev belgesini” ibraz etm ek 
zorundadırlar. A ncak N A C E  kodu eşleşm e hatası, m uafiyet kapsam ındaki bir 
işyerinde görev yapm asına rağm en alt işverenin m uafiyet kapsam ında olm am ası 
nedeniyle görev belgesi alınam am ası veya erişim  hatası gibi durum larda örneği bahse 
konu G enelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle m anuel 
doldurularak im za altına alınan “çalışm a izni görev belgesi form u” da denetim lerde 
ibraz edilebilecektir.

1.2- Tam  gün sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanacak C um artesi-Pazar 
günlerinde bakkal, m arket, m anav, kasap, kuruyem işçi ve tatlıcılar 10.00-17.00  
saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarım ızın zorunlu  
ihtiyaçlarının karşılanm ası ile sınırlı olm ak ve araç kullanm am ak şartıyla (engelli 
vatandaşlarım ız hariç) ikam etlerine en yakın bakkal, m arket, m anav, kasap, 
kuruyem işçi ve tatlıcılara gidip gelebilm elerine,

1.3- Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde ekm ek üretim inin  
yapıldığı fırın ve/veya unlu m am ul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece 
ekm ek satan bayileri (sadece ekm ek ve unlu m am ul satışı için) açık olacaktır. 
V atandaşlarım ızın ekm ek ve unlu m am ul ihtiyaçlarının karşılanm ası ile sınırlı



olmak ve araç kullanm am ak şartıyla (engelli vatandaşlarım ız hariç) ikam etlerine  
yürüm e m esafesinde olan fırına gidip gelebilm elerine,

Fırın ve unlu m am ul ruhsatlı işyerlerine ait ekm ek dağıtım  araçlarıyla  
sadece m arket ve bakkallara ekm ek servisi yapılabilecek olup, sokak aralarında 
kesinlikle satış yapılm am asına,

1.4- Y abancılara yönelik  sokağa çıkm a kısıtlam asına dair m uafiyet sadece 
turistik faaliyetler kapsam ında geçici/kısa bir süre için ülkem izde bulunan 
yabancıları kapsam akta olup; ikam et izinliler, geçici korum a statüsündekiler veya 
uluslararası korum a başvuru ve statü sahipleri dahil olm ak üzere turistik  faaliyetler  
kapsam ı dışında ülkem izde bulunan yabancıların  sokağa çıkm a kısıtlam alarına tabi 
olmasına,

1.5- Tam  kapanm a sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayam ayacak
durum daki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarım ızın  112, 
155 ve 156 num araları üzerinden bildirdikleri tem el ihtiyaçları V EFA  Sosyal 
Destek G ruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilm esi 
gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilm esi bakım ından gerekli tedbirlerin  
alınmasına,

1.6- 18 yaş altı gençler ve çocuklarım ız ile aşı hakkını kullanarak iki doz 
aşı olm uş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarım ız için herkes için uygulanan sokağa 
çıkm a kısıtlam asının  d ışında ayrıca bir sokağa çıkm a kısıtlam ası 
uygulanm am asına,

Aşı hakkı bulunm asına rağm en aşı olm ayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarım ızın  ise 
hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilm elerine, hafta 
sonları tam gün sokağa çıkm a kısıtlam asına tabi olm alarına,

Sokağa çıkm a kısıtlam asına tabi olup olm adığına bakılm aksızın  65 yaş ve 
üzeri vatandaşlarım ız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarım ızın kadem eli 
norm alleşm e dönem inde şehir içi toplu ulaşım  araçların ı (m etro, m etrobüs, otobüs, 
m inibüs, dolm uş vb.) kullanam am alarına,

2. ŞE H İR LER A R A SI SE Y A H A T  K ISITLA M A SI

Kademeli norm alleşm e dönem inde; sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve 
günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlam ası uygulanacaktır.

2.1- Şehirlerarası seyahat k ısıtlam asının istisnaları;

Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde 
vatandaşlarım ızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşım a vasıtalarıyla yapacakları 
şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınm ası istenm eyecek, şehirlerarası 
seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilm esi yeterli olacaktır. 
Bu durum daki kişilerin  şehirlerarası toplu taşım a vasıtaları ile ikam etleri arasındaki 
hareketliliklerinin, kalkış-varış saatleriyle uyum lu olm ak kaydıyla sokağa çıkm a 
kısıtlam asından m uaf olm alarına,

Zorunlu bir kam usal görevin ifası kapsam ında ilgili B akanlık  ya da 
kamu kurum  veya kuruluşu tarafından görevlendirilm iş kam u görevlilerinin



(müfettiş, denetm en vb.) özel veya resm i araçlarla yapacakları şehirlerarası 
seyahatlerine, kurum  kim lik  kartı ve görevlendirm e belgesinin ibraz edilm esi 
kaydıyla izin verilm esine,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakın ın ın  ya da
kardeşinin cenazesine katılm ak veya cenaze nakil işlem ine refakat etm ek am acıyla 
herhangi bir cenaze yakınının  e-devlet kapısındaki İçişleri B akanlığ ına ait E- 
BAŞVURU veya A L O  199 sistem leri üzerinden yapacağı başvuru (yanında akraba 
konum undaki 9 kişiye kadar bildirim de bulunabilecektir) sistem  tarafından vakit 
kaybetm eksizin o tom atik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla 
seyahat edebilm eleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulm asına,

Cenaze nakil ve defin işlem leri kapsam ında başvuru yapacak 
vatandaşlarım ızdan herhangi bir belge ibrazı istenilm eyecek olup Sağlık Bakanlığı ile 
sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulam anın seyahat izin belgesi 
düzenlenm eden önce otom atik  olarak yapılm asına,

2.2- Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde
vatandaşlarım ızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkm am aları esastır.

Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durum unda vatandaşlarım ız, 
bu durum u belgelendirm ek kaydıy la; e-devlet üzerinden İçişleri B akanlığına ait 
E-BA ŞV U R U  ve A L O  199 sistem leri üzerinden V alilik/K aym akam lık bünyesinde 
oluşturulan Seyahat İzin K urullarından izin alm ak kaydıyla özel araçlarıy la da 
seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri 
boyunca sokağa çıkm a kısıtlam asından m uaf olm alarına,

Zorunlu H al Sayılacak D urum lar;

■ Tedavi o lduğu hastaneden taburcu olup asıl ikam etine dönm ek isteyen, 
doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınm ış doktor 
randevusu/kontrolü  olan,

■ Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da 
kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

■ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelm iş olm akla beraber kalacak yeri 
olm ayıp ikam et ettikleri yerleşim  yerlerine dönm ek isteyen (5 gün içinde 
geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca 
belge, bilgi ile ibraz edenler),

■ ÖSY M  tarafından ilan edilm iş m erkezi sınavlara katılacak olan,

■ A skerlik hizm etin i tam am layarak yerleşim  yerlerine dönm ek isteyen,

■ Özel veya kam udan günlü sözleşm eye davet yazısı olan,

■ Ceza infaz kurum larından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

3. İŞY E R L E R İN İN  FA A LİY ETL ER İ

3.1- Y em e-içm e yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve 
paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,



H afta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece 

paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilm elerine,

3.2-, 17 M ayıs-1 H aziran arası uygulanacak olan kadem eli norm alleşm e 
dönem inde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici o larak ara verilm esine  
devam  edilm esine,

G azino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

S inem a salonları,

K ahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, 

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

H ah saha, yüzm e havuzu, spor salonları,

H am am , sauna ve masaj salonları.

Lunaparklar ve tem atik parklar.

Çay ocaklarının  ise m asa, sandalye/taburelerini kaldırm ak ve sadece esnafa 
servis yapm ak kaydıyla faaliyetlerine devam  edebilm elerine,

3.3- Y ukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam  kapanm a dönem inde 
faaliyetlerine ara verilen  perakende ve hizm et sektöründeki giyim , tuhafiye, 
züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerlerinin;

Sağlık Bakanlığı Salgın Y önetim i ve Ç alışm a R ehberinde içerisinde 
bulunduğu işkolu için belirlenen tüm  salgınla m ücadele tedbirlerine riayet 
etm ek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet 
gösterebilm elerine,

A lışveriş m erkezlerinin (A V M ) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri 
arasında faaliyet gösterebilm elerine, hafta sonları kapalı olm alarına,

3.4- Z incir m arketler başta olm ak üzere çeşitli işyerleri tarafından 
açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim  uygulam alarının
oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilm esi için indirim  uygulam alarının en 
az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılm asına,

3.5- M arketlerde (zincir ve süper m arketler dahil) zorunlu temel 
ihtiyaçlar kapsam ındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, 
giyim  ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe m alzem eleri, 
hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam  gün sokağa çıkm a kısıtlam ası 
uygulanacak olan  hafta sonlarında izin verilm em esine,

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Y önetim i ve Ç alışm a Rehberinde 
belirlenen kurallara uym ak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00- 
19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta  sonları ise 
pazaryerlerinin kurulm asına izin verilm em esine,

3.7- O nline m arket ve yem ek sipariş firm aların ın , hafta içi ve 
hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde 
çalışabilm elerine,



4. E Ğ İT İM -Ö Ğ R E T İM  FA A L İY E T L E R İ

Halihazırda faaliyetlerine devam  etm ekte olan kreşlerle birlikte M illi Eğitim  
Bakanlığıyla yapılan  değerlendirm eler çerçevesinde kadem eli norm alleşm e 
dönem inde anaokulları da faaliyetlerine devam  edecek olup diğer tüm  okul ve sın ıf 
seviyeleri için M illi Eğitim  B akanlığınca kam uoyuna duyurulduğu şekilde 
uygulam anın sürdürülm esine,

5. K AM U K U R U M  VE K U R U L U ŞL A R IN D A  M ESA İ

Cum hurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı G enelgesi ile 
Cum hurbaşkanlığı İdari İşler B aşkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı 
doğrultusunda, kam u kurum  ve kuruluşlarında uygulanm akta olan 10.00-16.00 
saatleri arası m esai sistem i ile uzaktan/dönüşüm lü çalışm a gibi esnek çalışm a 
usulünün uygulanm asına kadem eli norm alleşm e dönem inde de devam  edilm esine,

6. E R T E L E N E N  FA A L İY E T , ET K İN LİK  VE T Ö R E N L E R

6.1- Sivil toplum  kuruluşları, sendikalar, kam u kurum u niteliğindeki m eslek  
kuruluşları ve bunların  üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin  genel kurul 
dahil yapacakları geniş katılım lı her türlü etkinliklerin 1 H aziran 2021 tarihine 
kadar ertelenm esine,

6.2- Evlendirm e işlem lerinin  gerçekleştirilm esine devam  edilm ekle b irlikte halen 
uygulanm akta olan nikah ve nikah m erasim i şeklindeki düğünler ile nişan ve kına 
gibi etkinliklerin yapılm am ası uygulam asına, 1 H aziran 2021 tarihine kadar devam  
edilmesine,

6.3- Huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon m erkezi, çocuk evleri gibi sosyal 
korum a/bakım  m erkezlerinde halihazırda uygulanm akta olan ziyaretçi kısıtlam asının 
1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılm asına.

7. TOPLU ULAŞIM  T E D B İR L E R İ

7.1- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşım a araçları (uçak hariç); araç ruhsatında 
belirtilen yolcu taşım a kapasitesin in  % 50’si oranında yolcu kabul edebilecek olup, 
araç içindeki yolcuların  oturm a şekli yolcuların birbirleriyle tem asım  engelleyecek (1 
koltuk dolu 1 koltuk boş) şekilde olm asına,

7.2- Şehir içi toplu taşım a araçlarının ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı İçişleri 
Bakanlığı G enelgesi ile getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlam ası ile 
ayakta yolcu kabul edilm em esi kuralına tabi olarak faaliyet sunabilm esine,

8. K O N A K LA M A  T E SİSL E R İN E  DA İR T E D B İR L E R

8.1- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenm e tesisleri (yerleşim  
sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklam a tesislerinin (otel, m otel, apart otel, 
pansiyon vb.) içerisinde bulunan yem e-içm e yerlerinin  (sadece konaklam ak 
müşterilerle sınırlı o lacak şekilde) aynı m asada aynı anda en fazla 2 kişiye servis 
açılması kaydıyla hizm et verebilm elerine,

8.2- K onaklam a tesislerin in  kapalı alanlarında bulunan eğlence m erkezlerinin kapalı 
tutulm asına ve bu alanlarda m üşteri kabul edilm em esine,



8.3- K onaklam a tesislerin in  açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere 
kesinlikle izin verilm em esine, bu yerlerde yoğunlaşm anın önüne geçilebilm ek adına 
fiziksel m esafe kurallarına azam i özen gösterilm esine,

8.4- Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanacak olan süre ve günlerde konaklam a  
tesislerinde rezervasyonunun bulunm ası (bedelinin tam am ı ödenm iş olmak 
kaydıyla) vatandaşlarım ız açısından sokağa çıkm a ve/veya şehirlerarası seyahat 
kısıtlam asından m uafiyet sağlayacak olup bu am açla seyahat edecek 
vatandaşlarım ızın denetim lerde rezervasyon ve ödem e belgelerini ibraz etm elerinin 
yeterli olm asına,

8.5- 30.09.2020 tarih  ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih  ve 19986 sayılı İçişleri 
Bakanlığı G enelgeleri doğrultusunda konaklam a tesislerinin denetim leri etkin 
şekilde sürdürülm esine, sahte rezervasyon başta olm ak üzere her türlü  kötüye 
kullanım ın önüne geçilm esine,

Y ukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulam ada herhangi bir aksaklığa 
meydan verilm em esi ve m ağduriyete neden olunm am ası, alm an kararlara uym ayanlara 
Um um i H ıfzıssıhha K anununun ilgili m addeleri gereğince idari işlem  tesis edilm esi ve 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza K anununun 195 inci m addesi 
kapsam ında gerekli adli işlem lerin başlatılm asına karar verildi.

Toplantıda alm an bu kararların ilgili yerlere duyurulm ası ve uygulanm ası için 
karar örneğinin gönderilm esine oy çokluğuyla/birliğiyle karar verildi.


