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DENiZLi iL UMUMi HIF,ZISSIHHA MECLis KARARI

Denizli il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kamrnu'nun 23.
maddesine g<ire. Vali Ali Fuat ATIK ba;kanlrgrnda. COVID-19 tedbirleri hususunda olaganiistij
toplanml$tr.

Koronaviriis (Covid-19) salgmrnm toplum sa!h$ ve kamu diizeni agrsrndan olugturdu$u
riski ydnetme ve hastah$rn yayrltm hrzrm kontrol altrnda tutma amaclyla, salgrnla miicadele
sUrecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallamrun yanr srra hayatrn her
alamna ydnelik uyulmasr gereken kurallar ve dnlemler; Salhk Bakanhlr ve Koronavirils Bilim
Kurulunun 6nerileri, Sayrn Cumhurba$kanlmrzn talimatlarr dolrultusunda belirlenerek
uygulamaya gegirilmektedir.

Gelinen agamada mutasyona ulrayan Covid-19 viriisiiniin diinya genelinde hastafulrn
yayrhmrm artrdlgl, rilkemizde de 6ze1lik1e Ingiltere va.ryantr sebebiyle giinliik vaka, yofun
bakrm ve entiibe hasta sayrlannda artrg yatandlgl kamuol.unun malumudur.

Bu gergevede 12.04.2021 tarihinde Sayrn Cumhurbaqkanlmzm bagkanhfrnda toplanan
Cumhurbaqkanhlr Kabinesinde ahnan kararlar dofrultusunda 14 Nisan 2021 Qargamba giinii
saat 19.00'dan itibaren iilke genelini kapsayacak qekilde iki haftahk krsmi kapanmaya
yiinelik aga$rdaki tedbirlerin ahnmasr gerektili deferlendirilmektedir.

igigleri Bakanhlrnrn 14.04.2021 tarihli "Krsni Kapanma Tedbirleri" konulu yazrsrna
istinaden:

1. Hafta iqerisinde yer alan giinlerde (Pazarlesi, Sah, Qarqamba, Perqembe ve Cuma) 19.00-
05.00 saatleri arasrnda, hafta sonlarr ise Cuma grinleri saat 19.00'da baglayrp, Cumartesi ve
Pazar giinlerinin tamamrm kapsayacak ve Pazartesi giinleri saat 05.00'de tamamlanacak
gekilde sokala grkma krsrtlamasr uygulanmasrna,

1.1- Sokala grkma krsrtlamasr uygulanan siire ve giinlerde iiretim, imalat, tedarik ve Iojistik
zincirlerinin aksamamasr, safhk, tarrm ve orman faaliyetlerinin siireklilifiini saglamak
amacryla Ek'te belirtilen yerler ve kiqilerin krsrtlamadan muaf tutulmasrna,
o SokaEa grkma krsrtlamasrna y6nelik tarunan nuafiyetler, Igiqleri Bakanhfrrunl4. 12.2020

tanh ve 20799 sayrh Genelgesiyle agrkga belirtildifi qekilde muafiyet nedenine ve buna balh
olarak zaman ve giizergAh ile srrurh oiup, aksi durumlar muafiyetlerin kiitiiye kullanlmr
olarak g6riilerek idari/adli yaptrnmlara konu edilecektir.

o Ote yandan yabancrlara ydnelik sokafia grkma krsrtiamasrna dair muafiyet sadece turistik
faaliyetler kapsammda geQici/krsa bir siire igin iilkemizde bulunan yabancrlarr kapsamakta
olup; ikamet izinliler, gegici koruma statiisiindekiler veya uluslararasr koruma bagvuru ve
statii sahipleri dahil olmak iZere turistik faaliyetler kapsamr drqrnda iilkemizde bulunan
yabancrlar sokala grkma krsrtlamalarrna tabidirler.



1.2- Soka[a grkma lcsrtlamasmrn oldulu Cumartesi ve Pazar giinleri market, bakkal, manavo
kasaplar ve kuruyemiqgilerin 10.00-17.00 saatleri arasrnda faaliyet gdsterebilmesine,
vatandaqlanmrzrn (65 yaq ve iizeri ile 18 yag altrnda bulunanlar harig) zorLrnlu ihtiyaglanmn
kargrlanmasr ile srmrh olmak ve arag kullanmamak partryla (engelli vatandaglanmrz harig)
ikametlerine en yakm market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiggilere gidip
gelebilmelerine, aynt saatler arasrnda market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiggiler ve
online sipariq firmalarrnrn evlere/adrese servis qeklinde de safig yapabilmelerine,

1.3- Sokala grkma ktsttlamasrmn oldufu Cumartesi ve Pazat giinleri ekmek iiretiminin
yaplldlgl firrn velveya unlu mamul ruhsatll iq yerleri ile bu i9 yerlerinin sadece ekmek satan
bayilerininagrk olmasma (Bu ig yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul sahqr yaprlabilir.),
vatandaglanmrzrn (65 ya$ ve iizeri ile 18 yaq altrnda bulunanlar harig) ekmek ve unlu mamul
ihtiyaglarrnrn karErlannasr ile srnrrh olmak ve arag kullanmamak gartryla (engel1i
vatandaglanmz harig) ikametlerine yiiriime mesafesinde olan firrna gidip gelebilmelerine,
r Ramazan ayr siiresince iftar saati ve hemen dncesinde olugabilecek pide kuyruklan ve

yogunlulun olugturacalr riskin dnlenmesi amacryla firrnlardaki iizel sipariq iiretimi de dahil
pide ve ekmek iiretimi iftardan 1 saat iince sonlandrnlmasrna ve iftar saatine kadar sadece
satrg yaprlabilmesine, iftardan sonra finnlarda ihetim, satlq ve diger hazrrhk iqlemlerine
devam edilebilmesine,

o Frtn ve unlu mamul ruhsatlt igyerlerine ait ekmek dalrtrm araglarryla sadece market ve
bakkallara ekmek seruisi yaprlabilmesine, ekmek dafrtrm araglarryla sokak aralarrnda
kesinlikle satrg yaprlmamasrna,

1.4- Sokala grkma krsrtlamasrndaki siirelere uymak igin tiim igyerlerinin (istisna getirilenler
harig) galtgma saatleri hafta igi giinlerde 07.00-18.00 saatleri arasl olarak belirlenmesine, zincir
marketlerin ise saat 10.00'da aqrlmasrna,

2. Hafta igi giinlerde; 65 yag ve tizeri vatandaqlanmrzrnl0.00-14.00, 18 yaq altr gengler ve
gocuklanmrzm ise 14.00-18.00 saatleri arasnda sokafa grkabilmesine, bu saat arahklan drgrnda
soka[a qrkmalanna miisaade edilmemesine,
. Hafta igi./hafta sonu aynml olmaksrzrn 65 yag ve iizeri vatandaqlarrmrz ile 18 yaq altr gengler

ve gocuklarrmrzrn qehir igi toplu ulaqrm araglarrm (metro, metrobi.is, otobiis, minibiis,
dolmug vb.) kullanmalanna miisaade edilmemesine,

r Milli EEitim Bakanhlrnca fiz yize efitimin devamrna karar verilen srmf seviyeleri ile
destekleme ve yetigtirme kurslarr/takviye kurslannda elitim gdren 18 yag alfi genglerimizin,
durumlanru belgelendirmeleri gartryia toplu ulagrm araglarmdan istifade edebilmelerine.

3. Sokafia g*ma Iasrtlamasr uygulanan siire ve giinlerde (hafta igi ve hafta sonunda) zorunlu
haller drgrnda vatandaglanmrzrn topiu ulagrm vasrtalan drgrnda gehirlerarasr seyahatlerine izin
verilmemesine,

3.l-Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kigilerin sokala grkma krsrtlamasr uygulanan stire
ve giinlerdeki gehirlerarasr seyahatlerininancak toplu ulagrm araglarr (ugak, otobris, tren, gemi
vb.) kullantlmak suretiyle miimkiin krhnmasrna, iqi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulagrm



araglannm gdrevlileri ile gehirlerarasr seyahat edecefini bilet, rezervasyon kodu vb. i1e ibraz
eden kigilerinsokaga glkma lasrtlamasrndan muaf olmasma,
3.2- Zorunlu Haller Sayrlacak Durumlar;
o Tedavi oldulu hastaneden taburcu olup asll ikametine ddnmek isteyen, doktor raporu ile sevk

olan ve/veya daha cinceden ahnmrq doktor randevusulkontrolti olan,

o Kendisi veya eginin, vefat eden birinci derece yakrmmn ya da kardeqinin cenazesine katrlmak
igin veya cenaze nakil iqlemine refakat edecek olan (en fazia 8 kigi),

o BulunduEu gehre son 5 giin igerisinde gelmiq olmakla beraber kalacak yeri olmayrp ikamet
ettikleri yerlegim yerlerine ddnmek isteyen (5 giin iginde geldilini yolculuk bileti, geldili arag
plakasr, seyahatini gdsteren baqkaca be1ge, biigi ile ibraz edenler),

. OSYM tarafindan ilan edilen ve difer merkezi smavlara kat acaklar ve refakatqileri,

r Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleqim yerlerine ddnmek isteyen,

Vatandaqlanmrzrn, yukarrda belirtilen durumlann varhlr halinde toplu ulaqrm araglarryla
veya igigleri Bakanhfrna ait E-BAgVURU ve ALO 199 sistemleri iizerinden ya da
Valiliki Kaymakamhklara dogrudan bagvuru yoluyla Seyahat izin Kurullanndan izin almak
kaydryla iizel araglarryla seyahat edebilmelerine,

3.3-Soka!a grkma krsrtiamasr uygulanan siire ve giinlerdeki gehirlerarasr seyahat
krsrtlamasrnrn etkinlifinin artrnlmasr amacryla gehirlerin tiim giriq ve grlaglarrnda (iller
arasr koordinasyon sallanmak kaydryla) konkol noktalan olugturulmasrna, iizel araglarla
seyahat edenlerin muafiyet kapsamrnda olup olmadrklarrnrnmuhakkak tetkik edilmesine ve
gegerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kiqilerin gehirlerarasr seyahatlerine izin
verilmemesine,

4. 16 Mayts 2027 Pazn giinii saat 24.00'e kadar yeme-igme yerleri(restoran, lokanta, kafeterya,
pastane, tathcr gibi yerier) iqyerlerinin ig veya drg alanlannda masada miigteri kabuliine
miisaade edilmemesine,
o Bu stire igerisinde yeme-igme yerlerininhafta iqi giinlerde 07.00-19.00 saatleri arasrnda gel-al

ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve
Pazar giinleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis qeklinde
faaliyet gdsterebilmelerine,

o Aym qekilde online yemek sipariq firmalarrnrnhafta igi ve hafta sonlannda saat 10.00'dan
sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis geklinde satrg yapabilmelerine,

5. Agagrda belirtilen igyerlerinin faaliyetlerine l7 Mayrs 2021 Pazartesi gtinflne kadar geqici
olarak ara verilmesine,

r Hah saha, yiizme havuzu, spor salonu, giizellik merkezi/salonlarr, hamam ve saunalar,
lunaparklar ve tematik parklan,

r Kahvehane, krraathane, kafe, dernek lokali, gay bahgesi gibi yerler,

o internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.



Qay ocaklannrnise mas4 sandalye/taburelerini kaldrrmak ve sadece esnafa servis yapmak
kaydryla faaliyetlerine devam edebilmelerine,

6. 17 Mayn 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluglarr, kamu kurumu niteli[indeki meslek
kuruluglan ve bunlartn tist kuruluqlan ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil
yapacaklan geniq katrhmh her tiirlii etkinliklerine izin verilmemeisine,

7. Evlendirme iglemlerinin gergeklegtirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah
merasimi geklindeki dii[iinlerin, 17 Mayrs 2021 tarihinden itibaren yaprlabilmesine, bu siireye
kadar herhangi bir qekilde nigan, hna, tiiren, merasim, diiliin yaprlmasma miisaade
edilmemesine,

8. $ehir igi toplu ulagrm araglarrnda;

r Oturma kapasitesininTo 50 i1e smrrlandrnlmasma,

o Minibiis/nidibiisler ile koltuk kapasitelerinde her$angi bir seyreltme ve kaldrrrlma
yaptlmayan otobiisler gibi ig hacim bakrmrndan frziki mesafe kurallannm uygulanamayacagr
gehir igi toplu ulagrm araqlannda ayakta yolcu ahnmasrna miisaade edilmemesine,

o Koltuk kapasiteleri seyreltilmiqlkaldrnlmrg otobtisler gibi ayakta yolcu tagrma afrrhkh
toplu ulagrm araglarlnda; fiziki mesafe kurallarrna aykrn olmayacak gekilde hangi
oranda./saytda ayakta yolcu ahnabilecelininilge umumi hrfzrssrhha kurullap tarafindan
tespit edilmesine,

Koltuk kapasiteleri seyreltilmiqlkaldrrrlmrq otobiislerde ayakta ahnabilecek yolcu sayrslnt
belirtir ltivlia/tabelalarrnherkesin gdrebilecefii qekilde asrlmasrna ve ayaktaki yolculann
durabileceli yerlerin fiziki olarak iqaretlenmek suretiyle belirlenmesine,

9. Huzurevi, yaqh bakrmevi, rehabilitasyon merkezi, gocuk evleri gibi sosyal koruma,/bakrm
merkezlerinde 17 Mayrs 2021 tarihine kadar ziyaretgi kabul edilmemesine,

10. Turistik tesisler dahil tiim konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.)
igerisinde bulunan yeme-iqme yerlerinin, sadece konaklamah mii$terilerle srmrh olmak ve
aym masada 2 kiqiden fazla kigiye servis agrlmamasr kaydryla hizmet verebilmeierine,
konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonlarr yaprlmamasrna,

Igigleri Bakanhgrnm 30.09.2020 tarih ve 16007 sayrh ile 28.1I.2020 tarih ve 19986 sayrf
Genelgeleri dolrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerininetkin gekilde siirdiiriilmesrne,
sahte rezervasyon bagta olmak iizere her tiirlii kdtiiye kullammrn dniine gegilmesine,

11. Qegitli igyerleri tarafindan ag rq nedeniyle veya belirli giin ya da saatlere iizgii yaprlan
indirim uygulamalannrnkontrolstiz gekilde kalabairklann oluqmasrna neden olmasr sebebiyle
iqyerleri tarafindan agrhq nedeniyle veya belirli giin ya da saatlere 6zgii genel indirim
uygulamalartntn yerine yolunlugun dniine gegilebilmesi igin en az bi hafta siirecek sekilde
uzlm periyodlarla indirim uygulamalanrun yaprlmasrna.

12. Cumhurbaqkanh$rnrn 202118 sayl Genelgesi doirultusunda kamu kurum ve
kuruluqlannda uzaktan ve/veya diiniiqiimlii gahqma gibi esnek gahqma yiintemlerinden azami
dflzeyde istifade edilmesine, idari izin kapsamrndaki personele (hamile gahganlar, siit izni



kullananlar, 10 yag ve altrnda goculu olan kadrn galiganlar, engelli gahganlar, 60 yaq iizerindeki
personel, kronik rahatsrzhlr bulunanlar) kolayhk gdsterilmesine ve kamuda mesai saatlerinin
baqlangrg ve biti$ saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasrrun safilanmasrna,

Qahgma kogullan, fartlan ve imkanlarr uygun olan iizel sektiir firmalarmda da esnek
qahsma ydntemlerine gegilmesinetegvik edilmesine,
13. igiqleri Bakanhfrnrn 02.03.2021tarih ve 3601 sayrh Genelgesi ile tiim kara, deniz ve hava
stntr kaprlanndanlS Nisan 2021 tarthine kadar iilkemize girig yapmak isteyen kiqilerden son 72
saat igerisinde yaprlmrg negatif SARS-GoV-2 pcR testi sonucu ibrazr zorunluluEunun3l Mayrs
2021 tarihine kadar devam ettirilmesine, Negatif SARS-cov-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen
kigilere uygulanacak karantina koqullanna iliqkin ig ve iglemlerin daha dnceden yayrmlanmrg
olan genelgeler dofrultusunda yerine getirilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksakhla meydan verilmemesine ve malduriyete neden
olunmamastna, altnan kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanumrnun ilgili maddeleri
gere[ince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug teqkil eden davraruglara iliqkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatlmasrna,

Oy birligiyie karar verilmigtir.
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