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Sayı : E-35889452-002.242
Konu : Koronavirüs İle Mücadelede
Kontrollü Normalleşme Süreci

ODALARIMIZA ( 2021 / 49 ) SAYILI GENELGE

İlgi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 02.03.2021 tarihli ve
E-77137367-84970893-420.01-E.64/36 sayılı yazısı.

Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (ilgi) 2021/36 sayılı
genelgesinde ;

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

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde;

1.Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4
ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılaraksalgınla mücadeledeki tedbir
seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.

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

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak,
Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars,
Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl) Yüksek Risk
Grubunda Yer Alan İller Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul,
İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde,
Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
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Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu,
Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

3. Koronavirüs salgınıyla 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 gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları
sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgeyle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından
Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde”yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan
eklemeler dâhil 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;

21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Hafta sonlarında ise;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta
içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,
Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün
tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde
Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

5. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş
altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş
altıvatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek, 65 yaş ve
üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise
14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 7174a0b7-5c6f-4ba4-90cd-58190a89e2d0 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Anafartalar Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 06250 Ulus- ANKARA Tel: (0312) 310 22 44 (Pbx) - Fax: (0312) 310 91 61
www.ankesob.org.tr - email: ankesob@ankesob.org.tr

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze
eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının
durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden
belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

6. Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00
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 % 50 kapasite
sınırlaması oranı uygulanarak mekânda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda
bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri
19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri
arasında 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 dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan
edilecektir.

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme içme yerlerinde
onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekânda kesinlikle fazladan masa-koltuk
bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

7. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; girişlerde HES kodu kullanılması 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; nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki
düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1
saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.
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Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler,
kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak
üzere yapılabilecektir.

9. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin
bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında;
kişi başına 8 m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek
üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.

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

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda 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) bildirilmesi
sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan
sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.

10. Benzer şekilde nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan
sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikâh ve/veya düğün salonu işletmelerince
yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde
hangi saat aralıklarında nikâh veya nikâh 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 Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de
normale döndürülmüş olup Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla
kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları
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. Denilmektedir.
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Bilgilerinizi ve bağlı esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda;

Gereğini önemle rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır

Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili

Ek: İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02Mart 2021 tarih ve 3514 sayılı yazısı 8 sayfa
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