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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI   

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararların alınmasına;  

Karar 1: Hafta içi uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri 

arasında, Cuma günleri ise akşam 21.00 ile Cumartesi 05.00 saatleri arasında uygulanmasına 

ve daha önceden kısıtlamaya tabi olan Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının 

kaldırılmasına, Cumartesi günü akşam 21.00 den başlayarak Pazar gününün tamamını 

kapsayıp Pazartesi günü 05.00 da bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının devamına (söz 

konusu kısıtlama saatlerinde daha önce belirli saatlerde açık olmasına izin verilen iş yerlerinin 

faaliyetlerine aynı şekilde devamına),  

 

Karar 2: 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 

3 saatten 4 saate yükseltilmesine (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 20 yaş altı için 14.00-

18.00) ve 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını 

kullanabilmelerine, 

 

Karar 3: Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme içme 

yerlerinin (salgın yönetimi çalışma rehberinde masa sandalye arasında bırakılması öngörülen 

mesafeye uymak kaydıyla) açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 

07.00-19.00 saatleri arasında çalışmasına ve 19.00 ile 21.00 saatleri arasında sadece paket 

sevisi veya gel-al şeklinde çalışmasına 21.00-24.00 saatleri arasındaysa sadece paket servis 

şeklinde çalışmasına ve HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan 

yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda 

kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmamasına, 

 

Karar 4: Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerden katılımın kişi başına minimum 8 

metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50 kişiyi geçmemek ve söz konusu törenlerin 1 

saat ile sınırlı olmasına, 

 

Karar 5: Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların 

üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere; kişi 

başına minimum 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısının 300 kişiyi geçmemek üzere 

izin verilmesine, 

 

Karar 6: Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin kapalı tutulmasına (mevcut uygulamanın 

devamına), 

 

Karar 7: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat 

edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasının mevcut hali ile devamının sağlanmasına, 

 

Karar 8: Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim – sınav yapılması uygun görülen eğitim 

kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek 

kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirme şartıyla, 



güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 

tutulmalarına, 

 

Karar 9: Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan esnek mesai çalışma saatlerinin 

kaldırılmasına ve normal mesai çalışma saatleri uygulamasına geçilmesine (08.00-12.00 ve 

13.00-17.00 şeklinde), 

 

Karar 10: Okul öncesi eğitim kurumları ile özel eğitim okullarının tam zamanlı yüz yüze, 

ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün yüz yüze haftanın 3 günü ise 

uzaktan eğitimin devamına, ortaokul 5, 6, 7. Sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitime 

devam etmelerine, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat yüz yüze 

eğitim almalarına, hazırlık 9, 10 ve 11. Sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devam 

etmelerine,  12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze 

eğitim almalarına, destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmelerine, 

liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde 

seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze gerçekleştirilmesine, Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki 

eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edilmesine,  

Karar 11: 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin (meslek liseleri, meslek 

yüksek okulları, lisans eğitimi vb.) kamu kurum ve kuruluşlarında yapacakları staj 

başvurularının (yaz stajı, uygulamalı stajlar vb.) pandemi şartları göz önünde bulundurulması 

ve kurallarına azami riayet etmeleri şartıyla ilgili kuruluşların alabilecekleri staj öğrenci 

kapasitesinin %50 sini geçmemesi şartıyla yapmalarına, 

      

         Oy birliği ile karar verilmiştir.  

 


