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CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde baş.layarak
Çin
tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve DünYa Sağlık Örgütü tarafindan
PANDEMİ oİa.ak nitelendiiilen Koronavirüs (Covid_
l9) salgınından ülkem_ızi ve vatandaşımız
korumak

r.,uİg,rm yayılmasını engellemek için il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi
HıfzıJsıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ olup, mezkur kanunun
27. ve72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki
kararlar

alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
tavsiyeleri göz önünde bulundurularak
29 Mart 2021 günü SaYın_Cumhurbaşkanımız
başkanlıgında
top-lanan

Kabinesinde alınan

cr.ıru.nrşkanlığı

ve içişieri naı<anıİg,nro''2'9.03.i02| tarih ve 5623
sayılı
Genelgesine istinaden \13r]ar
3 0 Mart 202l' t;ihind. ryguıZ.uyionrıruk
izere;
I|imiz genelind.e sokağa Çıkma kısıtlaması
kapsamında;
02'03,202l tarih Ve 3514^sayilı Genelgesine istinadeniçişleri Bakanlığının
alınan, il Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.202| tarih İe 202|/|8
nolu kararrn,n
aşağıdaki

şekilde değiştirilmesine,

l,

Hafta iÇi günlerde 2|.00-05.00 saatleri arasında
sokağa çıkma kısıtlaması
uygulamasına devam edilmesine,
Hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasının;
Cuma günü saat 21.00,de
baŞlaYıP Cumartesi ve Pazİr günlerinin ornu-,r,
kapsayıp pazartesi günü saat
05.00'de bitecek şekilde uygulanmasına,
İÇiŞleri Bakanlığının 30. |12020 tarih ve 200]6
sayılı Genelgesine istinaden il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 0t.l2.2020 tarih
ve 20201145 nolu kararı ile
belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf yerler
ve Kişiler Listesinde,,yer

alan istisna/muafiYetler (sonradan yapılan
eklemeler de dahiİ olacak
şekilde) ile
sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde
seyahat
şehirlerarası
edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına
aynı şekilde devam edilmesine,

2,

İıimizde Yeme-iÇme yerlerinin (lokanta, restoran,.kafeterya,
pastane, tatlıcı vb.)
ile dernek lokali, kıraathane,
bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı
Covid-l9 Salgın Yönetimi ve ^çay
Çalışma RelıUJtnae yer alan...r[ koşullarına
(masalar ve koltuklar arası) ve il Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunu n 02,03,202l tarih
ve 202ll18 nolu kararında belirtilen
esaslara g<ıre açık ve kapalı alanlar için ayrı
aYrı olacak şekilde "^ 50 kapasite ,rrr.İu-ug ile
mekanda bulunabilecek
masa-koltuk saYlsl Ve aYnl andİ bulunabilecek
azamikişi sayısı tespit edilerek
ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00
saatleri arasİnda mİşteri kabul
etmelerine.
Ancak bu iŞYerlerinde aynı masada; en fazla2
kişinin aynl zamanda oturmasına
izin verilmesine,
Sayfa
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Yeme-iÇme Yerlerinin l9:00-21.00
saatleri arasında paket servisi veya gel_al
Şeklinde' 2l'00-24,00 saatleri arasında lr. ,aO".e p"ı..,
servis şeklinde, tam gün
sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanan
Cumartesi ui Pururgünleri ise 10.00_20.00
saatleri arasında sadece paket servis
şeklinde hlr-.t verebilmelerine,

3' Sivil

toPlum kuruluŞları, kamu,kurumu. niteliğindeki
meslek kuruluşları ve
bunların üst kuruluşları ile birlikler
,.
toop"rİİİfİ., tu.uf,ndan düzenlenecek
genel kurul dahil kişilerin bir
araya gelmesine neden olan her türlü
etkinliklere
dair iÇiŞleri Bakanlığının 02.03,.İ02l
tarihve 35ı+ sayıı, Genelgesine istinaden
alınan il Umumi Hıizıssıhha Kurulunun
02.03.2o2| iarih ve 202l/|8 nolu kararı
ile belirlenen usul ve esasların süregelen
,yguır-u.rn, uyr"n devam edilmesine,

4' Nikah Ve nikah

merasimi şeklindeki düğüntere; içişleri
Bakanlığının
02,03,202l tarih ve 3514
GenelgesinJ irİİnuo.n alınan, iı Umumi
'uy,ı,tarih
Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.202l
ve)0 21l1Lnolu kararında belirtilen kişi
baŞına minimum 8 m2 alan ayırmak,
katılımcı .uyrrr-İo,yi geçmemek ve l saatle
sınırlı olmak izere yapılabilmesinin devam
etmesine, ancak ilimizde bu hafta
Sonu (3 Nisan 202|) uygulanacak sokağa
çrt-u kısıtlaması kapsamında
Cumartesi günü iÇin daha önceden tarih ""ı-,ş
veya
"İt"h uygun nikah merasimi
Şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı s,n,.üa-us,na
olmak kaydıyla)

5,

6.

için muafi yet uygulanmasına,

İıimizdeki yüzme havuzu vb. tesislere
dair içişleri Bakanlığın 02.03.202l tarih
ve 35l4 saYılı Genelgesine istinaden alınan;'iİ
umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
04'03'202l tarih ve 202|l23 nolukararı
ile belirtilen usul ve

esasların süregelen
uygulanmastna aynen devam edilmesine
ve halı sahaların da il umumi Hıfzıssıhha
Kurulunun 12,08,2020 tarih ve 2020/92
nolu kararı ile belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde açı lmasına,

İüimizde internet kafe/salonu, bilardo_
salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj
salonu gibi Yerler iÇin; İçişleri Bakanlığının
02'.03.202l tariıh 35|i sayılı
Genelgesine istinaden alınan, İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun 04.03.202l tarih
ve202ll23 no|u kararı ile süregelen uygulamaya
uygun şekilde; o^ Slkapasite
slnlrlna uYmak ve HES kodu sorgulaması
yapmak t"ayoıyıa 07.00_19.00 saatleri
arasında faaliyette bulunabilmelerinin
devam
"'-"rln",
7, Salgının bulaŞmasında önemli bir kaynak olduğu
tespit edilen aile ve akraba
ziYaretleri gibi ev iÇi etkinliklerin sınırlandırılmasına
yönelik bilgilendirme
faaliyetlerine İüimiz genelinde ağırlık
verilmesine )
8, İıimiz genelinde tedbirlerin uygulanacağı kontrollü
normalleşme döneminin
Sürdürülebilirliği ve bir un .rr"İ İam anlamıyla
normalleşmenin sağlanması için;
temizlik, maske, mesafe
Prensiplerinin yanı sı.u lruyuİ- her alanını kapsayacak
Şekilde belirlenen kurallara/tedbi.üere toplumun tüm kesimlerince
uru^i dıL"yd"
uyulmasını teminen içişleri Bakanlığinın
03.03.202l tarih ve 3695 sayılı
Genelgesine istinaden alınan il Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun 05.03.202l tarih
Ve 202ll25 nolu kararı ile temel esasları
belirlenen ,,Dinamik Denetim
Sürecinin" uygulanmasına kesintisiz
şekilde devam edilmesine,

Sayfa2 l 4

9, İl

Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.02.202l tarih ve 202l/l5
nolu kararı ile
faaliYetleri durdurulmuŞ olan sinema salonlarının
faaliyet yasağının içişleri
Bakanlığının 30.03.202l tarihve 5676 sayılı Genelgesi
çerçevesinde 12 Mayıs
202| tırihine kadar uzatılmasına,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunrnu-uJrnu,
ul,nun kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğınce
iaari İİİ.. t.rl, edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercil... ,rç
duyirusunda briunuümasrna;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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