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DENİzLİ İr, uıvruıvrİ rrrrzrsslHHA MECLİs KARARI
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun

maddesine göre, Vali Vekili Mehmet
olağanüstii toplanmıştır.

OKUR başkanlığında, COVID-l9 tedbirleri

23.

hususunda

Koronavirüs (Covid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme ve hastalığın yayıhm luzrru kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele
stirecinin temel prensipleri olan temizlik, maskc ve mesafe kurallarının yanr srra hayatın her
alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık
Bakanhğı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021-17 Mayıs202l
tarihleri arasında uygulanan lıusmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında |7 Mayıs 202l
tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normallcşme" siireci yiirüttilmektedir.

azia

Kademeli normalleşme dönemiırde gerck
Milletimizin tedbirlere upm
zaman|arda ciddi
noktasındaki sağduyulu ve fedakflrca yaklaşımının gerekse
bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgırun seyrinde nispi düşüşlyatay
seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.

son

Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının siirdiirülmesi, salgının yayılımınrn
kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı
normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlcriııc riayet etmek öntimüzdeki dönemde de
önemini korumaktadır.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişıırelcr ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs
Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 2l Haziran
202l taihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesindc clc alıırarak; kademeli normalleşme sürecinin
üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin l Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup, Içişleri Bakanlığının 27.06.202l
tarihli 10530 sayılı ve "Kademeli Normalleşme 3. Etap" konulu yazı§ına istinaden;
1.

SOKAĞA ÇIKMA

Ve

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

İçleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Gcııelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde
halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkırra kısıtlaıııalarının (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1
Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'c kıı]ır sürdürülmesine,

1 Temmuz 202l Perşembe günü saat 05.00'tcn itibaren ise hafta içi hafta sonu aynml

olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak rıygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamalannın
sona ennesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıl<ma ve şehirler arası seyahat lusıtlaması
uygulanmama§ına,
2.

iş yERLnniNiN rAALiyETLERi

Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgııılı ıııücıdclcnin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarınrn yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma
1

Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için hclirlcnmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması
kaydıyla;
2.|-Ha|ihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan ttim iş yerlerinin, 1 Temmaz 202|
Perşembe gtintinden itibaren tekrar faaliyet göstere bilmelerine,
2.2- Sektöriln talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlannın, 1 Temmuz
2021 Peryembe gününden itibaren faaliyet gösterebilınelerine,
2.3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde beliıtilen masa velveya sandalyeler arasındaki
mesafe kurallanna uyulmak kaydıyla, l Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme
yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair
kısıtlamaların uygulanmıımasına,

kağıt, taş vlr. ovunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu
oyunların oynıınmastna/oynatılmasına dair ınevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 202l Perşembe
gtintinden itibaren sona erdirilmesine vc oyLıılo)/nanıllasııııı/oynatılmasına müsaade edilmesine,
2.4- Kahvehane, kıraathane gibi

2.5- Sokağa çıkma kısıtlamalarınm sona ereceği l 'I'emmuz 202l Perşembe gtiniinden itibaren
ttim iş yerlerinin; ruhsatlarındaki faaliyct konı.ıstıııa görc ilgili idare tarafindan belirlenmiş
olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faal i yct üı(istcrcbilmelerine,

2.6-Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona
eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya
kadar l Temmuz 202I tarihinden itibarcıı saııt 24.{l()'c kadar yapılabilmesine,

parh
bahçe, kamp alanı, pikniVmesire alanı gilıi yeı:lcrc dair İçişleri Bakanlığının ilgili
genelgeleriyle getirilen ilave kısıtlaırralarıır 1 '|'eı,ıııııtız 202l Perşembe gününden itibaren

2.7- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde lıelirlcneıı kural ve esaslara uymak kaydıyla

kaldınlmasına,

2.8-Salgınm yayılımı açısından çok ciddi risl< olııştıırırıası nedeniyle faaliyet konusunargile
salonu/kafesi olan iş yerlerinin lhaliyctlcriııc ycni bir karar alınıncaya kadar ara
verilmeye devam edilmesine ve koııaklanıa tcsislcri de dahil olmak üzere hiçbir iş
yerinde nargile servisi yapılmamAsııııı,
3.

ToPLANTI/ETKİNıİxıixı,Elt

i L ı,]

x i ı<ı

ı t l,z\

tt/l)

ÜĞÜNr,nn

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma llchlıcrinde her bir etkinlil«/faaliyet ile ilgiü
olarak belirlenmiş kural vc csaslar ilc tcıııizlili, ııı:ısl<c vc mesafe kurallanna uyulmak
kaydıyla;

STK'lar, sendikalar, kamtı ktırtııııu ııitcliginclcki meslek kuruluşları, kooperatif ve
birliklerin genel kurul dahit geniş katılıınlı tiinı ctl<inlil<lcri ile her tiirlü toplantı, gösterİ veya
3.1_

ytirüyüşleri için halen geçerli olaır kişi başıııa asgari açık alanlarda 4 m2, kapalı alanlarda 6m2
yer ayrılarak yapılmasına dair ul,gı"ılaıııaııııı a,\,ıı] şci<ii<lc siirdiiriilmesine,
3.2-

Nikah ve Düğün merasiııılcriııdc;
o yiyecek/içecek ikramı yapılabilıııcsiııc,

o canlı mtizik icrası da dahil olııııık iizcrc nıüzik

yaymmın

saat 24.00'e kadar

yapılabilmesine,

o

-salgın yönetimi ve Çalışma Rchlıeriııdc ),cr

a|aır

"düğün sırasrnda sosyal mesafenin

korunamayacağı oyun, dııııs, hıılıır, },ıı tlı gösteri yapılmamalrdır"

hükmü
doğrultusunda, Sağlık Bakanlığıııca brı koırııcla yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar
2

düğiin ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki
oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilıııesiıre,
o

Nikah/düğtin merasimleriırde (kapalı ycrlcr için l,ıalen uygulanmakta olan kişi başına
asgari 6 m2 yer bulunması şartı dışında) l<atılııııcı sınırlamasına gidilmemesine,

a

Köy düğünlcrine 1 Tenrınuz 2021

o

Pcrşeı,ırbc gününden itibaren izin verilecek olup,
belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine de (il, ilçe, beldelerde) izin verilmesine,

sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu tizere 1 Temmuz
202l taihinden sonra iziır verilırıcsiı,ıc,

3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikleıc kişi başına asgari açık alanlarda 4 m2,
kapalı alanlarda 6 m2 yer bırakılmal< r,c Sııl.ı_ııı-ı Ytıııctiıni ve Çalışma Rehberinde belirtilen
kural ve esaslar ile temizlik, nıaskc ve ıırcsiı[t 1ıı,t:ıısilılcriııc ı"ıyı;lmak kaydıyla izin verilmesine,
4.

TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Salgın Yönetimi ve Çalışma Relrberinde toplıı taşııııa ile ilgili olarak belirlenmiş kııral ve esaslar
ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyıılıııık kai,clıyla;

4.1-| Temmuz 202l Perşenılıc giiıriiııclcıı ililıırcıı şi,lıiı içi velveya şehirler arası ttim toplu

taşıma araçlarındaki yolcu/kollııl< l<ıpıısilc sııııı lııııılıı,ııi:ıl:ırıı,ııı son verilmesine,

l8

geırçler/çocuklarımızın şehir içi toplu
taşıma araçlarını kullanmalııı,ııııt dair kısıtlıııııııların 1 Temmuz 2021 Perşembe giiniinden
itibaren kaldırılmasına,
4.2-

5.

65

yaş ve üzeri vatandaşlarımız ilc

yaş altı

KONAKLAMA TESISLIıR|N!ı DAl,ıı,ı-lil)l}ı

lt

ı,Ell

5.1- Salgın Yönetimi ve Çalışıııı I1clılıcriııdc ııcliı,ilcıı lıjııı l<tıral ve esaslar ile temizlik, maske ve
mesafe kurallanna uyulmak kaydıyla; koııaklanıa tcsislerine yönelik İçişleri Bakanlığının ilgili
Genelgeleriyle getirilen kısıtlanra ve ted[ıirlcı,i1 111,gtıliııımasına son verilmesine,

Konaklama tesislerinin açık

veya kapalı alanlarında

dtizenlenecek
olaneğlenceveetkinliklerdc, t'izil<i mcsıli,ktıralııııı,ı yaı]ı sıra faaliyet konusuna göre Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberindc ycr alaır cliğ.cr ııstıl vc esaslara uyulmasının sağlanmasına,
5.2-

İşletmecileri tarafindan konaklaıııa tcsislcı,i ii:crisiırdeki alanlarda (restoran, kulüp
vb.)yoğunlaşmanın önüne gcçilel_ıilıııtsi vc l''i.,.lii ıııcsııl'c l<urallırının uygulanabilmesi için
5.3-

her türlü tedbirin alınmasına,

6.

KAMU KURUM VE KUIıULUŞLARINDA N{ESAI

6.1_

Temel usul ve esasları Ctıı,ırlıı"ırbaşl<aıılıiıı Ccııclı_ıu-siı,ıdc belirlenecek şekilde; kamu kurum

ve kuruluşlaıında halihazırda ııygulaıııııal<ııı t,ılıııı l0.00-16.00 mesai uygulamasıntn sona
erdirilerek, l Temmuz 202l Pcrşcıı,ılıc ı.ıiııiiııtlcı-ı itibarcıı normal mesai düzenine geri
dönülmesine,
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7.

SINIR KAPILARINDA UYG ULANACAK ],I!]D|IİRLER

sayılı Genelgesiyle getirilen diizenlemelerde
sırur kapılannda giriş yaparak İliınize gelen veya Çardak Havaalanından giriş yapan kişilere
yönelik;
7.1- İçişleri Bakanlığının 3l .05.202l tarilı ve tl832

- Bangladeş, Brezilya, Güney Afi,ika, I-Iiııdistaır, Nepal ve Sri Lanka'dan iilkemize gelen kişiler
ile son 14 gtinde bu ülkelerde brıltınduğu aıılaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina
uygulamasına son verilmesine ve bu kapsanrdaki kişilcrin ülkemize girişten azarrıi 72 saat önce
yapıImış negatif sonuçlu PCR ttst rıılıtıı,ıı ilıı,:ızıııııı _ı,etcrli görülmesine,

- Afganistan ve Pakistan'dan üll<cırıizc gelcn l<işilcr ilc soır 14 giiırde bu ülkelerde bulunduğu
anlaşılan kişilere yönelik zorunlı.ı karaııtiııa tıygtılaırııısıırııı süresiniıı l0 gtine düştirülmesine ve
karantinanın 7'nci gününde uygtılanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina
uygulamasırun sonlandırılmasına, PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı
COVİD-19 rehberi doğrultusunda harekct cdilıııcsiııc,
- Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunltı kaı,aııtinar,ıı ıııhi o]an kişilerin Valiliğimizce belirlenmiş
olan yurtlarda karantinaya tab i ttı t ı.ı l a[ı i l ıı c l c ı, i ıı c.
ı

Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat öırcc yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu
ibraz edemeyen vatandaşlarınız:.ı stı,ıtr !<ııpıliıı,ııı.lıı I't-R veya hızlı antijen testi uyguladıktan
soma ikametlerine gitmelerinc iziır vcriIıııcsiı,ıc vc tcsl sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde
7.2-

izolasyona alınmalarının sağlaırıııiısııla,

Aynca yeni varyantlarıyla bcraber hazı tiIkclcrde salgının seyrinde yeniden

tırmanış
gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığıııııı tiııcrilcri doğrultusunda belirlenen tedbir ve
uygulamalann tüm kara, hava. clcııiz vc (lcıııirrııltı sıııır kapılarımızda 1 Temmuz 202l
tarihinden itibaren hayata gcçirilıııcsi 1ıcıcl<1iiıi dc,licrlcndirilmiş olup, İçişleri Bakanlı$nın
28.06.202l tarihli 10582 sayılı vc "1 'l'cıır ıııııı.21l2l'ılcıı itibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri"
konulu yazı§r ile belirlenen tliın tctllıirlcı,iıı i!inıiztı Çırdak Ilavaalanından giriş yapan
kişiler için uygulanmasına,
8.

GENEL ESASLAR

Valiliğimiz ve Kaymakaııılıklırc:ı. Sağ.lık I}ııl<aı-ılığı Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde her bir iş kolıı/faali_\,e1 ,,',,,,,,ıı ili;l;iıı iı\,|,ı ıt)/ı,ı belirlcnmiş olan tedbir, usul ve
8.1-

esaslann

ilgili iş yeri yctliililcri vc

faaliyetlerine ağırlık verilmesinc.

ç,ıi|ışıııılııı,ııııı lıatırlatılır"ıasına dair bilgilendirme

İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgclcri vc Sıığlıl< t}akanhğı Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve csaslar çcrçcvesinde, önümüzdeki dönemde Vali ve
Kaymakamlarımızın koordinesiııcle kolluk kuvvcllcriııin azami düzeyde kapasite ile katılım
gösterdiği (diğer kurum ve kı.ırııltışlarıı1 pcrsoneli/görevlileri ile takviye edilmiş
şekilde) yoğunlaştırılmış dcır ctiı ıı lcı,i ıı gcrçc l; cş t ri l ıı cs iırc,
8.3_ yürütülecek her türlü denetiın iııııliı,ctinclc iş ü,cri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlanmızı
kurallara uymaya/sorumlu davrıııııı-ıııl,a ııez.al<cülc clııvet edenrclrberlikedici bir yaklaşım
8.2-

l

i

ı

tckerrür, kuralların esaslı
olup, kurallara avl<ırılıl<lırti:ı ısrır,
l<ıırşılaşılması
hıılinde ise gerekli idari/adli
tlır,rııııışlaı,iıı
ihlali gibi suistimal edici tuttıırr ve
işlem tesisinden imtina edilmemcsiııe,
sergilenecek

Uygulamada lıerhaııgi biı, al<sııl<lığa ıııcl,dıııı verilıııcıncsiııe ve mağduriyete neden
olunmamasına, alrnan kararlara ııyııııı_viıııliıı,ı [Jıııtııııi lIıl2ıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilırıcsiırc vc ktıııtıstı stıç tcşkil cden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza
Kanununun l95 inci maddesi kııl,ı,;ıuıııııilıı gcı,ti<|i ııtlli işlcı-ıılcriır başlatılınasına,
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Oy birliğiyle karar verilnıiştir.
üy.

Başkan
Mehmet

OKUR

Osman

ZOL^N

üy.
Uzm. Dr. serna ÖZTÜRK

Denizli Vali V.

Dcnizli Biiyükşehir I}cIediyc Başkanı

iı sagııt Müdüriı

üy.

üve

üy.

Siileyıııan EKİCİ

YılmazERKAYA

İnş. Müh. Ahmet

Faik

GÜLSEVER
İl Çevre ve Şehircilik Müdür V.

üy.
Uzm. Dr. Mehmet
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Eğitiın Mtidiir V

üy.
ERKALELİ

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi

Çcvre Miih. Raınazan DEGİRMENCİ
Büyükşehir Bcl.Bşkn.Çcvre Kor.Koııt.Dai.Bşk.,
Sağlılı İşlcri Şulıc Vli,id.V.

ıl Tarım ve orman Mudürtl

üy"
Uzm. Dr. Ramazan Kenan ARICAN
Enfeks iyon Hast. Uzrnanı
serbest Hekim

üy.
Ecz. osman ÖzoeN4in
Denizli Eczacı Odası Başkanı
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