
Karar No: 2021/20 

Karar Tarihi: 30/03/2021 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI   

 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29/03/2021 tarih E-89780865-

153-5673 sayılı ‘’Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi’’ konulu yazısına istinaden İlimiz 

Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki 

kararın alınmasına; 

Karar 1: Hafta içi günlerde gece 21.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma 

kısıtlamasının uygulanmasına, 

Karar 2: İlimizin çok yüksek risk grubunda olmasından dolayı hafta sonu uygulanacak 

sokağa çıkma kısıtlaması Cuma 21.00 de başlayıp Cumartesi ve Pazar Günlerinin tamamını 

kapsayacak şekilde Pazartesi günü 05.00’a kadar devamına, 

Karar 3: Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30/11/2020 tarih ve 20076 sayılı genelgede 

belirlenen ‘’Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde’’ yer alan 

istisna muafiyetler sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma 

kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların 

uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, 

Karar 4: Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar 

günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık 

olmasına, yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, 

kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilmelerine, 

Karar 5: Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı 

iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olmasına, 

Karar 6: Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 

10.00 - 20.00  saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilmelerine ve online 

sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 24.00 saatleri arasında siparişleri 

teslim edebilmelerine, 

Karar 7: Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek 

lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve 

kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda 

bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilip 

HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00 - 19.00 saatleri arasında müşteri kabul 

edebilmelerine, ancak yukarıda belirtilen iş yerlerinde aynı anda en fazla 2 kişinin oturmasına, 

Karar 8: 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, tam gün sokağa çıkma 

kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00 - 20.00 saatleri arasında 

sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, 

 



Karar 9: 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 10: 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, ancak daha önce 3-4 Nisan 2021 tarihlerine alınan nikah veya nikah 

merasimi şeklindeki düğünlerde katılımcı sınırlamasına uymak kaydıyla söz konusu tarihlerde 

katılımcıların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

 

Karar 11: Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba 

ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine 

ağırlık verilerek devam ettirilmesine, 

 

Karar 12: Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme 

döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması 

için; Dinamik Denetim Sürecinin uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilmesine, 

salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il 

nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz 

edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek 

olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli 

çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine, 

Karar 13: İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi 

yerler için % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 09.00 - 

19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,  

Karar 14: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarih E-89780865-

153-5676 sayılı ‘’ Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi’’ konulu yazısına istinaden; 

       Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm 

Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda;  salgınla mücadelede alınan tedbirlerin 

devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 

Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine, 

 

 

      Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan 

kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince 

idari işlem tesis edilerek konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına, 

 

         Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 


