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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun
alınmıştır.

27 .

ve 72. Madde|eri kapsamında aşağıdaki kararlar

l

Mart 202l günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 02.03.202| tarih ve 3514 sayılı
Gene l ge s ine i stinaden 2 Mart 202| tarihinde uygulamaya konulmak üzere ;

1.

İlimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanmasına,

Hafta sonlarında ise Cuma 2l.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla

Cumartesi
21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te
bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına ancak Cumartesi günleri
05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,

İçişleri Bakanlığının 30. ||.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun 0l.|2.2020 tarih ve 20201145 nolu kararı ile belirlenen "Sokağa
Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler
(sonradan yapılan eklemeler de dahil olacak şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların
uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

2. ilimizde

65 yaş ve üzeri i|e 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma
sürelerinin 3 saatten 4 saate yükseltilmesine,65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın l0.00l4.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarlmız ve gençlerimizin ise 14.00-18.00 saatleri
arasında sokağa çıkabilmelerine,
65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını
kullanabilmelerine,

3. Milli

Eğitim Bakanlığınca alınan yiz yize eğitim/sınav yapmasl uygun görülen eğitim
kurumlarının öğrenci/öğretmerı/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca
verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programınl ihtiva eden belge ile
belgelendirmeleri şartıyla, gizergahve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Sayfa
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İlimizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile
kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerlerinin (Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz
önünde bulundurularak) açık ve kanalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50
kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, ayrıca yemeiçme yerlerinin 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları i|e o/o 50 kapasite
kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için Ekli şemada örneği verilen
oturma düzeni planının hazır|anarak içeride aynı anda bulunacak müşteri saylsının
müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahathkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

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

5. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan
ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere
yapılabilmesine,

6.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil
kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare
alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere
ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbirin alınarak yapılabilmesine,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği
şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin (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 edilmesinin sağlanmasına,

Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan
sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah velveyadüğün salonu işletmelerince
yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi
günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün
organİzasyonu yapacaklarının en
üç gün öncesinden e-Devlet kapısından İçişleri
^z
Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden
ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin
sağlanmasına,
7.

24.12.2020 tarih ve l57 sayılı kararımızla ertelenen site ve apartman genel kurul
toplantılarının Covid-l9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplantı ve kurullar
için belirtilen kurallara uymak kaydıyla yapılmalarına,

Sayfa?l
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Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verİlmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğinçe idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasma;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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RESToRAN, LoKANTA vB.

işırrvELERDE sALGıN öıııcrsi oTURMA oüzrıııi
sALGıN öıucrsi oTURMA

püzrıvi

Örnek işletme;
. ].5 yemek masasına,
. 1 bar düzeni masasına,
. 82 müşteri sandalyesine,
sahip olup, tam dolu
kapasited e 82 müşteriye
hizmet vermektedir.

RlsK GRUpLARıNA e önr ALıNAcAr rrogiRLER GENrı_e rsi soNRAsı
RESToRAN, LoKANTA VB. işırrvELERDE rapasirE 5ıNıRLAMAsı soNRAsı oTURMn oüzrıui

xıpRsirı

slNı RLAMAsı soNRAsı
OTURMA OÜZEİVi

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen
esaslara göre örnek işletme;
. j.0 yemek masasına,
ı f bar düzeni masasına,

.

41müşterisandalyesine,

sahip olup, Düşük, Orta ve Yüksek

belirtilen
kapasite ile 41

Risk düzeyindeki iller Rehberde

kurallara ilave olarak %50
müşteriye hizmet verecekti r.
İşletme kapasitesi müşterilerin
görebileceği şekilde işletme girişine ve
içeride uygun yerlere asılacaktır.
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Bu İŞLETMENİN ToPLAM
KAPASİTESİ

xişi oıuR
%50 KAPAsirE sı ıı ı RLAMASı
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