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oDALARA 2021l32 sAYıLı GEıııElGE

1 Mart 2021 9ünü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında;
Yenj Kontrollü Normalleşme Sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belidenmiştir.

Buna göre, Cu m hurbaşkanlığ ı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde;

1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı
risk grubuna (düşük, orta, yükek, çok yüksek) aynlarak salg ınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk
g ruplarına göre belirlenecektir.

2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İlIer

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakı1 Hakk5ri, lğdır, Mardin, Muş Sii( F6|;urf3, Şırnak, Uşa(
Van. (14 il)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, lsparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastarnonu,
Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkate, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri,

Kınkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu,

Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. ('l7 İl)

3. Koronavirüs salgınıyIa mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak

kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiştir. İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre Vali tarafından

Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi

sağlanacaktır.

4. Risk gruptanna göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları

sırasında 30.1 1.2O2O tarih ve 20076 sayılı Genelgeyle belirlenen 'Sokağa Çıkma Klsıtlamasından
Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde'yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler

d5hil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine

dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerde 21.00-05.0O saatteri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması

uygulanacaktır.
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- Hafta sonlannda ise; Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma
kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 2'].00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek ı'isk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,
Cuma 2'l .00-Cu martesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 2'1.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını
kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri
05.00-21.0O saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygu lanmayacaktır.

5. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde;

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 2O yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması
kald ırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş
altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek,

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 'l0.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımE ve
gençlerimiz ise 1 4.00-1 8.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

Yüksek ve çok yükek risk grubunda yer alan illerirnizde; Milli Eğitim BakanIığınca yiz yize
eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını
eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile
belgelend irmeleri şartıyla, 9üze196h ve ilgili saatlerle sınıdı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından
muaf tutu lacaktlr.

6. Düşülç orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-1 9.00
saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya,
pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz
önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde o/o 50 kapasite
sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk saylsl ve aynı anda
bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-
21.00 saatleri araslnda paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri araslnda ise

sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00
saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00- 24.00 saatleri arasında ise sadece
paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile kapasite kullanım

oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda

bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışandan rahatlıkla 9örebileceği şekilde ilan edilecektir.

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme- içme yerlerinde
onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mek6nda kesinlikle fazladan masa-koltuk
bu lu n d u ru lması na müsaade edilmeyecektir,

7. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimjzde; 9irişlerde HES kodu kulIanılması ve

seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri

arasında çalışabilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda Yer alan

illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir.

8. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nik6h ve nik6h merasimi şeklindeki düğünler,

kişi başına minimum 8m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı '1OO'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere

ya pılabilecektir.



Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nik6h ve nik6h merasimi şeklindeki düğünler,
kişi başına minimum 8m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 5O'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere
yapılabilecektir.

9. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşlan ile birlikler ve kooperatlfler tarafından düzenlenecek genel kurul dAhil kişilerin bir araya
gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplannda; kişi başına 8 m2 alan
bırakma ve aynı anda bu|unabilecek azami kişi sayısı 30O'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuru luşların
yetkılilerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum
kuruluşlan, kamu kurumu niteliğindeki mesiek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve
kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul d6h il kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü
etkinlik ertelenecektir.

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukanda belirtildiği şekilde kişilerin
bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca
bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildiriImesi sağlanarak bu ku ru m/ku ruluşlarca
yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin
denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.

10. Benzer şekilde nikAh veya nik5h merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan

sın ırlamalarının kontrolünün sağlanması için nik6h velveya düğün salonu işletmelerince yapacaklan her

türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklannda njk5h

veya nik6h merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden
valilik/kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da

doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır.

11.2021/5 sayılı Cumhu rbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye'de

normale döndürülmüş olup VaIiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla

kademelend irilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit ed ilebilecektir.

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun

2-/ . ve 72. maddeleri uyannca İllİlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlan ivedilikle alınacak, Hıfzıssıhha

Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri

gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun

195, maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Meh met DAĞ Adl ERE

Genel Sek reter Birlik B şkan ı
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Konu :Risk Gruplaıına Göıe Alınacak Tedbirler

DAĞITIM YI,RLERiNE

llgi : ı) l8.1 l.]0]ü tırih vc 19l6l sayılı Genclgcııiz
b) _1ü.l l .2020 ıarilı vc ?0076 sıyılı Geııe l_gcnıiz

Ktronavirüs salgınıyla müçadelc kapsamındıı Kasım ayı sonundan ilibaren uygulanmakta olan ilıve
tedbiılerle birlikte salgının seyrinde (vaka re hastı sayılarında) ülke geıtlinde eiddi bir diişiiş yaşaımış
olmaklş bir|ikte bazı illerimizde haleıı istenilen scviyeleıc kadaı geliıernediği kamuoyunun malunıı.ıdur.

Cumhurbaşkanlı ğı Kabinesiıiı önceki ıoplanlısında. halilrazırda uygulanı:nakla olan tedbir ve

kuralların, belirlenen kriterlere göıe salgının il lıızlı seyri göz önünde bulundurulaıak l Mart sonrası
süreçte kademeli olaıak esnetilebileceği kararlaştırılınış ve valandışlıırırnıza dultıru|ııuşnı.

l Mart i02l günü Sayın Cumhurbaşkantmız başkanlığıııda toplanın Kabine'de ise;ücıilgğlpllü
nornralleşıuc sürttine dair temel ıısul ve esas]ar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilinı Kurulunun
tavsiyeleri göz önünde tıulundurularak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkaılığı Kabinesiııde alınan kaıarlar çcrçcvcsiırde;

1. Sağlık Bakanlığı ve Koıoııvirüs Biliıı Kıırulu tarafııdan tespil *dilen kriierlere göre iller{ ayrı risk
grubunı (düşük, ortı. yiik§ek. çokyüksek) ayrılarak sılgınla mücadclcdcki tedbir seviyelcıi risk
gruplarına göre [ıeIiılenccektir.

2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şckilde belirlenmiştir;

Düşük Risk (irutıuıdaJer Aİın iller; Ağrı. Batİnın, Bingöl. Bitli§. Diyaıbakır. I{akkari. tgdır.

Mardin. Muş, Siirt. Şanlıurfa, Şırnak. Uşak, Van- {l{ İl}

oı"ta Risk §ruİıunda Yer Alan illerı Adanı. Aİyonkaı,ahisar, Ankara. Aydın, Barlıı. Baybun. Bursa,

çankırı. çoruıı. Denizli. i,lazığ. Eızincaı, Erzurrıı,ıı. Eskişehİr. Gaziantep. Hatny, lsparta. KahıaııınmaraŞ.

Kırabük. Kars, Kastaııonu. Kırşchir. Malalyİ, Manisa, Ncvşchir. Sivas, Tunccli, Yozgat. (r8 ıı)

Yük§ek Ri§k Gruburıda Yer iıaı iııer; ,Aııalya, Ardahan, Artvin. Bilecik. Bolu, Çanakkale. Düzce.

İrtur,brı, ir-ir, Kalaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli. Kilis, Kocaeti, Kütahya. Mersin, Muğla. Niğdc,

Tckiıdağ. Yalura. Zonguldak. (22 İl;

çok yüksek Risk Crubundı yer {lan illt,. Arlıyaman, Aksaray" Amasya, Balıkesir, Burdur, Edimc.

Giıesun, Giiııüşlıane, Konya, tırtlu, osınaniye. Rizc, Sakarya. Saırrun" Si,ıop, Tokaı. Trabzon. (l? il)

J. Koroıaviıüs salgınıyla miicadele kapsamında il bızın<lt alınınası gercken tedbirİer ile uYulacak

kurıllar. risk grup|arıni gore bı:lirtcnmiş ve Ek_l,de yer ıtan tahloıla gösteri}misıiı. iliı hangi risk

grubunda buıĞouguıı göıe vaIi tarat,lnıjan Ek_ i 
,de ycr alan rısul ve esaslar çeıçevesinde Hıfzıssrhhş

kuıul kırarlırının alınması ve 02.0J.202l tırihinıleı itihareı uygulgmgya geçirilmesi sağlanacakİır.

ll( ltI9( ğii!.1ıi,jl(|l],ı]iı. ;,ır.r tlt i,ı,/nı;,ı,ı,iltı,
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4. Ek- l "de belirtildiği şekilde risk grıplarına göre uygulaması değişkenlik göstğıecek olan sokığa
çıkmı kısıtlamılırı sırasında ]0.1 1 .2020 tarih ve 20t}76 sayılı Bakanlık Cenelgınıizlc bclirlcncı "Sokağa

Çıkma Kısıtlaınasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" _ver alaı istisnı/munfiyetler (sonraki Gcnelge lcrle
yıpılan eklemeler dahil şckildc) ilc sokığa çıkma kısıtlaması uygulanan §üre vc günlerde şehirlernrııı
seyııhai edilmesiıe dair usul ve esaslaıııı uygıılannrasına aynı şekilde devam edilecektir.

Sokağa çıkma kısıilaması kapsaınında;

_ Hatta içi günltrde 21.00-05.00 saalleri arasııda tüıı Türkiye'üJe sokağa çıkııra kısıtlaıııası
uygulanıcaktıı,

- I{afta sonIıırırıdı isel

Düşük ve orta risk gruiıundı yer alan iilerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıllaması. hafta içinde
olduğu gibi 2l .00-05.00 saatleri arasında uygulıınıcaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubuıdı yeı alan illerimizde hal}a sonu sokağa çıkını kısıtlanıası, Cuına
2l .Oü_Cuma*csi 05.ü0 saatleri arasıy]a Cuııııricsi 2l .00'den Lıaşlayıp Pazar güniinün tanıaınlnı kıpsayıp
Pazöftesi §ürü saaı 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak tlup tıu illerimizde L-umariesi günleri 05.00-
2!,ü0 saatleri ırasındı sokığa çıkma krsıtlıması uygulınmıyaeaktır.

5. Düşük ye orts ri§k grubundı yer alaı illerimiztle; 65 yaş ve üzeri valandaşlarımız ile 2ü yaş allı
geıç ve çocuklaın sokağa çıkma kısıtlaınası ka]drrılacıklır.

Yükıek ve çok yüksek risk grubundı ycı alan il]erimizdcı 65 yaş ve üzcri ilc 20 yaş ıltı
vıtanıiaşlarımız için getirilen sokığa çıkma süreleri ] saatlen 4 saate yüksellileeek olup 65 yaŞ ve üzeri
vatandaşlarımz l0.00-14.00 saatleri aıısında.20 yaş altı çocuklarınıız ı,e gençlcrimiz isc I4.00-]8.00 saatlcıi
arasında sokağa çıkabilecektiı.

Yüksek ve çok yüksek risk gıubuıda yer alın illerimizde; Milli Eğitim E}akanlığınca yüz yüze

eğiıim,lsınav vapmas! uygun görtile eğiıim kurumlaıının öğığncİlöğretmenlçalışanlarının drırumların ı eğİııııı

kuruınlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma,,ders prögremınt ihtiı,a eden bclge ile belgelendirmeleri

şarııyla, güzcıgah ve ilgi[i saatlcrlc sınırlı olacak şckilde sokağa çıkma kıstllaıııasındaır mual tutulacaktır.

6, Düşük, orta vc yüksek risk gruplırında belirleıen kapasitc ttınlarına görc 07.00-19,00 sıatleri
arısııda faaliyct gösıctecek olan yeme-içme yerltri (lokınıa, rcstoıan, kat'eıerya. pıstanc, ıatlıcı r'b.) ilc
kıraathane \,e çay bahçesi gibi işyerleri için sığlık Bakanlığı covid-l9 salgın yönetimi ve Çalışıı'ıa
Rehtıcrınd
ka nİıı İla

e yer alan nıesafc koşul!ırı (masalar ve kol
ır itin avrı avrı ola ık sekilde 7" 50 k

tuklır ırası) göz öniinde brılundurularık ı§tk_ıt
*pı site sı»ırlaması öranı u"vgulaııaıak mekında
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ArruPx Biıliği ljan.ıİ Y§İdülİıs!

Tclcİ.,lr N(]

bulunabilecek ması-koltuk sayıst ve ayıı1 anda bulunıbilgçc k azımi kişi sayrsı tcspit cdilecektir. Bu risk

gruplarınılaki yeme-içnıe yerleri 19:00_i1.00 saat|eıi aıasında paket servisi veya gel-al Şeklinde. ll.tll)-
24.00 sıaıleri aıasuıda ise sadece pakeı servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

(iok yüksek risk grubundı yer alan illerimizde bulunaır yeme içme yer}eıi. l0.00-20.00 saıtleri
*uynd, p"k"ı seıvisi ı,eya get-al şekiinde. 20.B0_24.00 saatleri arasında ise sıdece pakel servis Şekliııde
hizmeİ,ı,crebiİccek olup ayrıca işyeri içerisindc hizmct sunamayacaklardlr.

covid_ l9 salgın yönelimi ve Çallşma Rehberindeki mısafe kuralları ile Ek_ l 
,de yer alıır ıabloda

bclirtilcn kapasite kullanım oraılarına göıe hcr bir yemc-içıre yeri için Ek_2'de örneği verilcı oturma

düzeni ptanı hazırlanacak ve içeriile aynı anda buluıacak !ııüştüri sayısı ]ıüşterilerin iÇeriden ve dıŞarıdaır

rahattıkla görcbileceği şekildc ilan edilccektiı.

HEs kııdu kontıııl edilııeksizin müşteri kabııl edeııeyecek olan yeme_içme yeıleıinde oıaylanan

otrırma düzcııinde belirıilen şeklin dışında ınekanda ktsinlikle fızladaı mısı_koltuk bulundurulmısını
müsaaıle edilmeyecektir.

7.Düşükvcortıriskgrubundayeralaıiİlerimizde:girişlcrdcHESkoduku]ianr]masıve
seyircilrefakalçi/misafir alınmaması kaydıyli halı sahı. yüzme hıvuzu vb. ıcsisler 09.00,!9,ü0 sııtleri
arasııda çalışabilecektir-
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tlalı şsha. yiizme hıvızu ve benzeri lcsislcr yüksek vc çok yüLıck risk grubuntlı ycr alan illcrimizdc
yeni bir kaıaı alınıncıya kadar kapalı kıılmaya devan-ı edcccklir.

8. Düşük ve ortı risk grübundı yer alın illerimizde; nikah ve nikıh ınerısinıi şeklindeki düğünler,
kişi başına miıiınum ü m2 alan ayıımak, katılımcı sayısı l00'ü geçmenıek ve l §aatle §ınırh olmak iiz!,rc
yapiabiiecekti.

Yüksek üt çok Ii§k gfubuıda ycr alan illeriınizdeı nikılı vc nikah mcrısimi şeklindcki düğünicı. kişi
lıaşına mininum 8 m? alan ayıımak. ketthmcı sayısı 50'yi geçmtmek ve l §aatle ıınırlı olınak üzerc
yapılabilecektir.

9. Sivi1 tırplum kuruluş[arı. kamu kurumu niteIiğindekl ıııslek kuruluşları vc bunlaıın üst kuruluşları
iIe birliklcı vc koopeıatiflcr taıaf'indan düzcn}enecek gcnel kuıui dahil kişilerin bir aııya gelmcsinc nedcn
olan her türlü eıkinlikleıi düşüko orta ve yüksek risk gruıılırındı; kişi başına 8 nıttreknre ılıı lıırıkma
ve at-nı ıntlı lıulunıtıilecek nzami kişi sıyısı JOO'ü geçmemek üztrc ilgili kuruııılkuru luş }a rı n

yetkililerincc hcr üılü tedbir alınırak yapılalıilccektir.

(iok vüksek risk grubunrla yer alaı iilcrimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil lopluın
kurrıluşlaı,ı. kamu kurımı niıeliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kıırı,ıluşlırı ilc birlikIcr ve

kooperatitler tarat'indan düzenlenecek genel kurı.ıl dalıil iişileriı bir araya gelmesine nı:deı ölnn hEr türlii
clkinlik ertelcnccektir.

Ayrıca denetiırı lıaliyet}erinin kesinıisiz yürütülırcsi amacıylı yukarıda belilildiği şekiltle kişilerin biı
ııaya gelmesine nedeı olacak her tüılü eıkinliğin ValiliVKaymakaınlıklara (ilgili mcvzuıttfida başkıca bir
hükiiıı bulunınadığı takdirde en ız üç gün önceıindtn) bildirilnıesi sağlanaıak bıı kuruıı,.'kuru luşlarcı
yapılacak etkinliklerde belirlenen [-urıllara vc kişi ve alan sınırlaııalannı riayct cdi}ip edilnediğinin denerim

ekiplerincc koıırol cdi]mesi sağlanacakıır.

lü. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğiinlerdc dc kişi vc alan s,ınır]aırıalırının
kontıolüıün sağlanınası için nikah vc,/veya düğün saloıu işletmclerİncc yapacakiarı hcr türlü organİzasyoır

iincesinde kişisel ıcrilere yer verilmı:ksizin hangi gündc haırgi saal aralıklaıında nikah veva nikaiı ıncrasiıni

şckiindeki düğün orgınizasyonrı yapacıklarınıı en ız üç gün öncesindeı Valilik/Kayıııakamlıklara e-

Devlet kapısından İçişleri Bıkınhğı t-bışvuru sisıeıni üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildiıilııesi
sağlaıracaktır.

ıl. ]021l5 sayıh Cumhurbaşkanlığı Gcııclgesiylc kanrudaki çalışıııa saatleri lüııı Tiirkiye'dc noııııalc
döndürülmiiş o}up Valiliklerec gerek görii[ınesi haIindc Hılzıssıhha Kurulu kararıylı kadtııclcnditilmİŞ
lı,ıcsai başlanıa 

".'e 
bitiş saatlcri tespit cdileİıilecekıir.

ll. Salgı»la mücadelede kalıcı bışarıııııı sağlanması için tenıizlik. maske ve ıııcsaİ'e kuralIarıııın yanı

sıra hayatın İcr alanını kapsayacak şekildc bclirlenen kurı}|arai tedbirlıırc iop}umıın ıüm kcsiıılgıincc azııni

düzeyde uyulması büyük öıem taşımaktadır.

Bı.ı çerçevede yürütiilecek dcnctim faaliyeılerinin etkinliği ve sürekliIiği kadar aziz milletimizin bu güne

kadar seİgiİedigi sagduyulu ve fedakirca yaklaşımını süfdiiıınğsi de süıccin biı'aıı evvci neticeIL'nıılcsini

doğrudan etkileyecektir.

Aşılama programl kıpsamında lıcr gcçen giin hızla artan aşılğınan nüius oıanıyla berabcr tüm

illerimizdg beklenen ıormalleşme kararlarının alrnrııası daha da kolaylaşacaktır,

Bu bağlamda;

_ Vıli ve Kayııakamlarca yukarıda belirti]en esaslııı <loğnı ltrısrında Umuııi Hıt2rssıl'ıha Ktnununun 27

nci v.r 7f nci maddeleri uyarınca iüiilçe Umumi l{ıliıssıhha Kurulları kararlarının ivcdilikle alıııı'ııası vc

uygulamada herhangi bir aksaklıga ıneydan verilmeınesi,

- Hıİ,zıssıhha Kırul]arınca a]ınan kaıarlara uymayıniara t 593 sayıİ Umumi Hılzıssılıha Kanununun

ilgili nıad<leleıi gereğiıce idıri işleın tesis ediiııesi ve koırı,ısu. stıç teşkiledeı davranışlara iliŞkiıı Türk Ceza

dun,,ououn l95lıci nıaddesi kapsamııda gerekli adli işlcmlcrin başlaılması lıususlannda;
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