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T.C.

KIBRISCIKİLÇESİ

UMUMİHIFZISSIHHAKOMİSYONU

KARARNO :2021/18

KARARTARİHİ:28.04.2021

İlçemizKıbrıscıkUmumiHıfzıssıhhaKomisyonu,SebenKaymakamı/Kıbrıscık

Kaymakam V. Süleyman BAKAN başkanlığında 28.04.2021 Perşembe günü

toplanarakaşağıdakikararlarıalmıştır.

KARARLAR:

Yapılantoplantıda; 

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yenivaryantlarısonrasında artan

bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19)salgınının toplum sağlığıve kamu

düzeniaçısındanoluşturduğuriskiyönetmevehastalığınyayılım hızınıkontrolaltında

tutma amacıyla yenitedbirlerin alınmasıgerektiğive 13 Nisan 2021 tarihli

CumhurbaşkanlığıKabinesitoplantısında alınan kararlardoğrultusunda 14 Nisan

2021Çarşambagünündenitibarenikihaftalıkkısmikapanmasürecinegirildiği,

GelinenaşamadatemelusûlveesaslarıT.C.İçişleriBakanlığının14.04.2021

tarihve6638 sayılıGenelgesiylebelirlenenkısmikapanmatedbirlerisonrasında

salgınınartışhızınınönceyavaşladığı,akabindedurduğu,songünlerdeisebirdüşüş

eğiliminegirdiği,

Bununlaberabermevsimselşartlardagözönündebulundurularaksalgının

dahaetkinşekildekontrolaltınaalınabilmesiamacıyla26.04.2021tarihindeSayın

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan CumhurbaşkanlığıKabinesinde hali

hazırdauygulanmaktaolankısmikapanmatedbirlerineyeniönlemlereklenerektam

kapanmadöneminegeçileceğikararınınalındığıgörülmüştür.

Bu kapsamda,T.C.İçişleriBakanlığı’nın 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı

genelgesiveBoluİl UmumiHıfzıssıhhaMeclisinin28nolukararıgereğince,29

Nisan2021Perşembegünüsaat19.00’danitibaren17Mayıs2021Pazartesigünü

saat05.00’ekadartam kapanma(sokağaçıkmakısıtlaması)kararıalındığından;

İlçeUmumiHıfzıssıhhaMeclisimizin2021/12nolukararıyla,T.C.İçişleriBakanlığının

14.04.2021 tarih ve 6638 sayılıGenelgesinde belirtilen tedbirlere ilave olarak,

aşağıdakitedbirlerinalınmasıuygunvegerekligörülmüştür.Bunagöre;

1.SOKAĞAÇIKMAKISITLAMASI

Haftaiçihaftasonuayrımıolmaksızın29Nisan2021Perşembegünüsaat



2

19.00’dabaşlayıp17Mayıs2021Pazartesigünüsaat05.00’debitecekşekildetam

zamanlısokağaçıkmakısıtlamasıuygulanmasına,

1.1. Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacakgünlerdeüretim,imalat,
tedarikvelojistikzincirlerininaksamaması,sağlık,tarım veorman
faaliyetlerininsürekliliğinisağlamakamacıylaEk’tebelirtilenyerlerve
kişilerinkısıtlamadanmuaftutulmasına,

Sokağaçıkmakısıtlamasınayöneliktanınanmuafiyetlerin,T.C.İçişleri

Bakanlığının 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılıGenelgesinde açıkça

belirtildiğişekildemuafiyetnedenivebuna bağlıolarakzaman ve

güzergâhilesınırlıolup,aksidurumlarınmuafiyetlerinkötüyekullanımı

olarakgörülerekidari/adliyaptırımlarakonuedilmesine,

1.2. Sokağaçıkmakısıtlamasınınolduğugünlerdebakkal,market,
manav,kasap,kuruyemişçivetatlıcıların10.00-17.00saatleriarasında
faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının
karşılanmasıilesınırlıolmakvearaçkullanmamakşartıyla(engelli
vatandaşlarımızhariç)ikametlerineenyakınbakkal,market,manav,
kasap,kuruyemişçivetatlıcılaragidip gelebilmelerine,aynısaatler
arasındabakkal,market,manav,kasap,kuruyemişçi,tatlıcılarveonline
sipariş firmalarının evlere/adrese servis şeklinde de satış
yapabilmelerine,

Yukarıdabelirtilenuygulamazincirvesüpermarketleriçinhaftanınaltı

günü geçerli olmasına, zincir marketlerin pazar günleri kapalı

kalmasına,

1.3. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme
yerlerinin (restoran,lokanta,kafeterya,pastane gibiyerler)sadece
paketservisşeklindefaaliyetgösterebilmelerine,

Yeme-içmeyerleriileonlineyemeksiparişfirmalarınınRamazanayı

sonunadenkgelen13Mayıs2021Perşembegününekadar24saat

esasınagörepaketservisyapabilmelerine,yeme-içmeyerleriileonline

yemeksiparişfirmalarınınRamazanayınınsonaermesiylebirliktesaat

01.00’ekadarpaketservisyapabilmelerine,
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1.4. Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığıfırın
ve/veyaunlumamulruhsatlıişyerleriilebuişyerlerininsadeceekmek
satanbayilerininaçıkolmasına(Buişyerlerindesadeceekmekveunlu
mamulsatışıyapılabilir.),

Vatandaşlarımızekmekveunlumamulihtiyaçlarınınkarşılanmasıile

sınırlıolmakvearaçkullanmamakşartıyla(engellivatandaşlarımız

hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip

gelebilmelerine,

Fırınveunlumamulruhsatlıişyerlerineaitekmekdağıtım araçlarıyla

sadece marketve bakkallara ekmek servisiyapılabilmesine,sokak

aralarındakesinliklesatışyapılmamasına,

1.5. Sokağaçıkmakısıtlamasısırasındayukarıdabelirtilentemelgıda,
ilaçvetemizlikürünlerininsatıldığıyerlerileüretim,imalat,tedarikve
lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında
bulunanişyerleridışındatüm ticariişletme,işyerive/veyaofislerin
kapalıolmasına ve uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet
verilmemesine,

1.6. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde
konaklamatesislerinderezervasyonununbulunmasıvatandaşlarımız
açısındansokağaçıkmave/veyaşehirlerarasıseyahatkısıtlamasından
muafiyetsağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesislerinin
sadecezorunludurumlarabağlıolarakseyahatizinbelgesialankişilere
hizmetverebilmesine,

1.7. Yabancılarayöneliksokağaçıkmakısıtlamasınadairmuafiyet
sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için
ülkemizdebulunanyabancılarıkapsamaktaolup;ikametizinliler,geçici
koruma statüsündekilerveyauluslararasıkoruma başvuru vestatü
sahipleridahilolmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında
ülkemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi
olmalarına,
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1.8. Tam kapanmasürecindekendiihtiyaçlarınıkarşılayamayacak
durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan
vatandaşlarımızın112,155ve156numaralarıüzerindenbildirdikleri
temelihtiyaçlarıVEFASosyalDestekGruplarıncakarşılanacakolup,bu
konuda gerekpersonelgörevlendirilmesigerekse ihtiyaçların biran
evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerin Valilik ve
Kaymakamlıklarcaalınmasına,

2.ŞEHİRLERARASISEYAHATKISITLAMASI

Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacakolan29Nisan2021Perşembe

günüsaat19.00’dan17Mayıs2021Pazartesigünüsaat05.00’ekadar

vatandaşlarımızınşehirlerarasıseyahatlerinezorunluhallerdışındaizin

verilmemesine,

2.1Şehirlerarasıseyahatkısıtlamasınınistisnaları;

- ZorunlubirkamusalgörevinifasıkapsamındailgiliBakanlıkyada
kamukurum veyakuruluşutarafındangörevlendirilmişolankamu
görevlileri(müfettiş,denetmenvb.)kurum kimlikkartıilebirlikte
görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf
tutulmasına,

- Kendisiveya eşinin,vefateden birinciderece yakınının ya da
kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakilişlemine
refakatetmek amacıyla herhangibircenaze yakınının e-devlet
kapısındakiİçişleriBakanlığına aitE-BAŞVURU veya ALO 199
sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba
konumundaki9 kişiye kadarbildirimde bulunabilecektir)sistem
tarafındanvakitkaybetmeksizinotomatikolarakonaylanarakcenaze
yakınlarınagerekliseyahatizinbelgesininoluşturulmasına,

Cenaze nakilve defin işlemlerikapsamında başvuru yapacak

vatandaşlarımızdanherhangibirbelgeibrazıistenilmeyecekolup

Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli

sorgulama seyahatizin belgesidüzenlenmeden önce otomatik

olarakyapılacaktır.
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2.2ZorunluHalSayılacakDurumlar;

- Tedaviolduğu hastaneden taburcu olup asılikametine dönmek
isteyen,doktorraporuilesevkolanve/veyadahaöncedenalınmış
doktorrandevusu/kontrolüolan,

- Kendisiveyaeşinin,hastanedetedavigörenbirincidereceyakınına
yadakardeşinerefakatedecekolan(enfazla2kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber
kalacak yeriolmayıp ikametettikleriyerleşim yerlerine dönmek
isteyen(5güniçindegeldiğiniyolculukbileti,geldiğiaraçplakası,
seyahatinigösterenbaşkacabelge,bilgiileibrazedenler),

- ÖSYM tarafındanilanedilmişmerkezisınavlarakatılacakolan,

- Askerlikhizmetinitamamlayarakyerleşim yerlerinedönmekisteyen,

- Özelveyakamudangünlüsözleşmeyedavetyazısıolan,

- Cezainfazkurumlarındansalıverilen,

Kişilerinzorunluhalibulunduğukabuledilecektir.

2.3Vatandaşlarımız,yukarıdabelirtilenzorunluhallerinvarlığıhalindebu
durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri
Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden
Valilik/KaymakamlıkbünyesindeoluşturulanSeyahatİzinKurullarından
izinalmakkaydıylaseyahatedebilmelerine,SeyahatİzinBelgesiverilen
kişilerinseyahatsüreleriboyuncasokağaçıkmakısıtlamasındanmuaf
olmalarına,

2.4Tam kapanmasürecindeseyahatizintaleplerindeyaşanabilecekartış
göz önünde bulundurularak Kaymakamlıkca yeterlisayıda personel
görevlendirilmesibaştaolmaküzereseyahatizintaleplerininhızlıbir
şekildedeğerlendirilerekkararabağlanabilmesiiçinhertürlütedbirin
alınmasına,

2.5Belirtilendönem içerisindeuçak,tren,gemiveyaotobüsgibitoplu
ulaşım aracıylaseyahatedecekkişilerebiletlemeişlemiyapılmadan
önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığının kontrol
edilmesine,geçerlibirseyahatizninin bulunmasıhalinde biletleme
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işleminingerçekleştirilmesine,

Uçak,tren,gemiveyaotobüsgibitoplutaşımaaraçlarıylayapılacak

seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu

sorgulamasınınmuhakkakyapılmasınavetanılı/temaslıgibisakıncalı

birdurumunolmamasıhalindearacaalınmasına,

2.6Şehirlerarasıfaaliyetgösterentoplutaşımaaraçlarının(uçakhariç);araç
ruhsatındabelirtilenyolcutaşımakapasitesinin%50’sioranındayolcu
kabuledebilmelerine ve araç içindekiyolcuların oturma şeklinin
yolcuların birbirleriyle temasınıengelleyecek(1 dolu 1 boş)şekilde
olmasına,

İlçelerarasıyolcu taşıyan araçlarile personelservislerinin de aynı

şekilde yolcu taşıma kapasitesinin %50’sioranında yolcu kabul

etmelerine ve araç içindekiyolcuların oturma şeklinin yolcuların

birbirleriyletemasınıengelleyecek(1dolu1boş)şekildeolmasına,

3.Tam kapanmasürecindesağlık,güvenlik,acilçağrıgibikritikgörevalanları
hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin
sürdürülebilmesiiçingerekliolanasgaripersonelseviyesinedüşülmesine
(asgaripersonelseviyesitoplam personelsayısının% 50’siniaşmayacak
ölçüde)şekildeuzaktanveyadönüşümlüçalışmayageçilmesine,

Budönemde;

- Uzaktanvedönüşümlüçalışmayatabikamupersonelinin,herhangibir
özelmuafiyetesahipolmamalarınedeniylediğervatandaşlarımızıntabi
olduğuesaslarharicindeikametlerindenayrılmamalarına,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetbinalarında/yerlerinde görev
alacakkamupersoneliiçinyetkiliyöneticitarafındanbudurumuortaya
koyangörevbelgesidüzenlenmesinevegörevliolduğuzamandilimi
içerisinde ikametiile işyeriarasındakigüzergahla sınırlışekilde
muafiyetetabiolmasına,
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4.İllerarasıhareketliliğinzorunluolduğumevsimliktarım işçileri,hayvancılık
ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket
edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda
valiliğimizcegereklitedbirlerineşzamanlıolarakalınmasına,bubağlamda
mevsimlik tarım işçilerinin illerarasıhareketliliğiile konaklayacakları
alanlardaalınacaktedbirlerveillerarasıhayvancılıkvearıcılıkfaaliyetleri
konusundaT.C.İçişleriBakanlığıncayenibirGenelgeyayımlanıncayakadar
T.C.İçişleriBakanlığının03.04.2020 tarihve6202 sayılıGenelgesinde
belirlenenesaslaragörehareketedilmesine,

5.Tam günuygulanacaksokağaçıkmakısıtlamasıtedbirininkonutsitelerinde
deuygulanmasınıteminetmekamacıylasiteyönetimlerinesorumluluk
verilmesine,siteiçerisindeizinsizşekildedışarıçıkankişilerin(özellikle
çocuklarınvegençlerin)ikametlerinedönmelerikonusundauyarılmalarının
sağlanmasına,

6.Sokağaçıkmasüresiboyuncasokakhayvanlarınınbeslenmelerineözel
önem verilecekolup,bukapsamdailgiliyerelyönetimler,ilgilikamukurum
vekuruluşlarıilegereklikoordinasyontesisedilereksokakhayvanlarınınaç
kalmamasıiçingereklitedbirlerinalınmasına,buamaçlabaştahayvan
barınaklarıolmaküzerepark,bahçe,ormangibisokakhayvanlarınındoğal
yaşam alanlarınadüzenliolarakmama,yem,yiyecekvesubırakılmasının
sağlanmasına,

7.DENETİM FAALİYETLERİNİNETKİNLİĞİNİNARTIRILMASI

7.1Tam kapanmadönemindekollukkuvvetlerinintam kapasiteyledenetim
faaliyetlerine katılımının sağlanmasına,özellikle sokağa çıkma ile
şehirlerarasıseyahatkısıtlamalarıbaştaolmaküzerekollukkuvvetleri
tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, etkili ve sürekli denetim
faaliyetlerininplanlanarakuygulamayageçirilmesine,

7.2Sokağaçıkmakısıtlamalarısırasında;

- Muafiyettanınanişyerlerindeçalışıldığınadairgerçeğeaykırı
belgedüzenlenmesi

- Özelsağlıkkuruluşlarındansahterandevualınması,

- Fırın,market,bakkal,kasap,manav,kuruyemişçiveyatatlıcılara
çıkışserbestisininmaksadınıaşanşekildekullanımı(markete
ailecegidilmesigibi),
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- ÇiftçiKayıtBelgesinin(ÇKS)amaçdışıkullanılması,

gibidurumlardamuafiyetleringiderekartanbirsıklıklakötüye

kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin

önlenmesiamacıyla kolluk kuvvetleritarafından her türlü

tedbirin alınmasına ve yapılacak denetimlerde bu hususların

kontrolününözelliklesağlanmasına,

7.3Şehirlerarasıseyahatkısıtlamasının etkinliğinin artırılmasıamacıyla
şehirlerintüm girişveçıkışlarında(illerarasıkoordinasyonsağlanmak
kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulmasına, kontrol noktalarında
görevlendirilecek yeterlisayıda kolluk personeli(trafik ve asayiş
birimlerinden)marifetiyletopluulaşım araçlarıylaveyaözelaraçlarla
yolculukedenlerinseyahatizinbelgelerininolupolmadığınınmuhakkak
tetkikedilmesinevegeçerlibirmazereti/muafiyetibulunmayankişilerin
şehirlerarasıseyahatlerineizinverilmemesine,

7.4Tam günsokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacakolantam kapanma
döneminde,vatandaşlarımızınsadecetemelihtiyaçlarınıngiderilmesi
amacıylaaçıktutulacakfırın,market,bakkal,kasap,manav,kuruyemişçi
vetatlıcıgibiişyerlerininçevresindegereklikontrollerinyapılabilmesi
için yeterlisayıda kolluk personeligörevlendirilmesine;yürütülecek
devriye ve denetim faaliyetlerinde,bu işyerlerinin kurallara uyup
uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu işyerlerine gidişlerinde araç
kullanmamaveikametlerineenyakınyeregitmekuralınariayetedip
etmediklerininkontroledilmesine,

İlgiliMevzuatHükümleriçerçevesindeyukarındabelirtilentedbirlereilişkin

gerekliçalışmaların/tedbirlerinivedilikleplanlanmasına/uygulanmasınaveilgilikişive

kurumlarınyetkilimakamlarcaverilecekgörevvetalimatlaratitizlikleuyulmasına,

uygulamadaherhangibiraksaklığameydanverilmemesine,

Tüm KamuKurum veKuruluşlarıilebelediyeişbirliğiiçerisindeilgilikanun
hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle
planlanması/uygulanmasıve kolluk birimleritarafından konunun takip edilerek
herhangibiraksaklığasebebiyetverilmemesigerektiğine;

Usulünegörealınanveilanedilenbukararlarınuygulanmasındaihmalve

kusurugörülenlereveyakararlaramuhalefetedenlereUmumiHıfzıssıhhaKanununun

282incimaddesivesuçteşkiletmesihalindeTCK’nın195incimaddesi,ayrıcailgili
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mevzuatın ilgilimaddelerigereğince işlem yapılmasına,idaricezaların Mülki

makamlarcauygulanmasına,acilvezorunluhallerdekollukkuvvetleri(İlçe Emniyet

AmirliğiveİlçeJandarmaKomutanlığı)marifetiyledeyerinegetirilebilmesine.

İşbukarardabelirtilentedbirvesınırlamalarınyayınlandığıtarihtenitibaren

yürürlüğegirmesine;

Toplantıyakatılanlarınoybirliğiilekararverilmiştir.


