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ilço HIFZIsSIHHA KoMisyoN KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 29/0612021 gi.inü Ferizli Kaymakamı Kaynarca Kaymakam V.
Bahattin Alp ARSLANKÖYLÜ Başkanlığnda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan
bulunan üyelerden teşekkül etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Koronavirüs (Covid-l9) salgınınrn toplum sağhğı ve kamu di.izeni açısından
oluşturduğu riski yönetrne ve hastalığın yayılım luzını kontrol altında tutma amacıyl4 salgınla
mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yant sra
hayatın her alanma yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel sel, inin ve
Sağlık Bakantığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun öneri|erinin değerlendirilmesi sonucunda
Cumhurbaşkarılığı Kabinesinde alınan kararlar doğultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021-17 Mayıs
202l tarih|eri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 202l
tarihinden bu yana etaplar halinde *kademeli normalleşme" siiıeci yürütülmektedir.

Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere ulum
noktasındaki sağduyulu ve fedakirca yaklaşımınrn gerekse son zamarılarda ciddi bir
ivmelenme yaşarıan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşi§/yatay seyir
izlendiği kamuoyunun malumudur.

Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başannın südiirülmesi, salgının yayıhmının
kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin
sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek öniimiizdeki dönemde de önemini
korumaktadır.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanrmızın başkanhğında toplanan

2I Haziıan 202l tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normal|eşme
sürecinin Üçüncü etabı kapsamında İçişleri Bakanlığınn 2'1 .06.2021 tarih ve 10530 sayılı
Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca l Temmuz 202l
Perşembe gününden itibaren hayaıa geçirilmek iizere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l. SOKAĞA ÇIKMA Ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

içişleri Bakanlığının 01.06.202l tarihli 8878 sayılı genelgesi ile İl Hlfzıssıhha
Kurulumuzun 202l/33 sayılı karannda belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda
uygularımakta olan sokağa çıkma kısıtlamalan (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021

Perşembe gtinü saat 05.00'e kadar siirdiiı,ülecektir.
l Temmuz 202l Peşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu

alrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat

kısıtlamalan sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokığa ç*ma ve şehirlerarası
seyahat krsıtlaması uygulanmayacaktrr.



2. işyERLERiNiN FAALivETLERİ

Tiim işkollan ve faaliyet alanlannda" salgınla mücadelenin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallanntn yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde kendi işkolıı/faaliyet alanı için belirlenmiş tiim tedbir ve esaslara ulı.ılması
kaydıyla;

2.a-Halihazırda faaliyetlerine ırı verilm\ durumda olan tiim işyerleri, l Temmuz
202l Perşembe giiniinden itibaren tekar faaliyet gösterebileceklerdir.

2.b-Sektöriiüıı talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlan, l
Temmuz 202l Peşembe giiniinden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

2.c-Salgm Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler
arasındaki mesafe kurallanna ululmak kaydıyl4 l Temmuz 2021 Perşmbe gününden

itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlannda aynı masada aynı andı
bulunıbilecek kişi sıyısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

2.d-Kahvehane, kıraathane gibi kığıt, taş vb . oyun|ann oynandığı işyerlerinde söz
konusu o1unlann oynanmasına/oynatılmasrna dair mevcut kısıtlamalar l Temmuz 2021

Peşembe gi.iniinden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade

edilecektir.
2.e_Sokağa çıkma kısıtlamalannın sona ereceği 1 Temmuz 202l Perşembe giinİ.inden

itibaren ti.im işyerleri; ruhsatlanndaki faaliyet konusuna göre ilgili İdare tarafından belirlenrniŞ

olan açılış-kapınış sıatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

2.f-Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 2l .00'de

sona eren müzik yıyınları (canh icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınrncaya

kadar l Temmuz 202l tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.
2.g-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak

kaydıyla part, taııçe, kamp alanı, piknit</mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Içişleri

Bakanlıgı Genelgesi ile getirilen ilave kısıtlamalar l Temmuz 2021 Perşembe giirıiinden

itibaren kaldınlacaktır.
2.h_salgının yayıhmı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu

nırgile salonu/kıfesi olan işyerlerinin fıı§etlerine yeni bir karar ahnıncaya kadar ıra
veriimeye devam edilecek ve konaklarna tesisleri de dahil olmak iizere hiçbir işyerinde

nargile §ervi§i yapılmayıcıktır.

3. ToPLANTVErrİxı,İxr,İxr,ER İLE NiKAHLAR/DÜĞÜırırn

sağl* Bakanlığı salgın yonetimi ve Çahşma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet
ile ilgili oİarak belirlenmiş kural ve esaslar ite temizlilq maske ve mesafe kurıllanna
uyulmak kıydıylı;

3.ı_ §ı«,ı-, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, kooperatif ve

birliklerin genel kurul dıhil geniş kıtümlı tiim etkinlikleri İle her türlü toplantı, gösteri

veya yiirüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlırdı 4 metrekare, kapılı
alantardı 6 metrekare yer aynlarak yapılmaslna dair uygulama ayn şekilde siirdiıdlecektir.

3.b- Nikıh ve Düğün merasimlerinde;
- Yiyecek/ içecek ikramı yapılabilecektir.
_ canlı miizik icrası da dahil olmak iizere miizik yayını saat 24.00,e kadar yapılabil

cektir.
_salgın yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan " düğün sırasında sosyal mesafenin

korunamayicağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hfümü doğrultusunda,

saglık Bakanlğınca bu konuda yeni bir tavsiye karan alınrncaya kadar düğiin ve nikahlarda



ancak fiziki mesafe kuralına aykınlık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da
gösteriler yapılabilecektir.

- Nikah/ düğiin merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına
asgari 6 metrekare yer bulrrnması şartı dışında) kıtrlımcı sınrrlamasına gidilmeyecektir.

- Köy (mıhalle statiisüne geçmiş eskiden köy statüsünde olan perifer yerleşim
yerleri) düğünlerine l Temmuz 202l Perşembe giinünden itibaren izin verilecek olup,

- Sünnet, nişan ve krna gibi etkinlikleıe ise daha önceden dulıırulduğu iizere 1

Tenmuz 202l tarihinden sonra izin verilecektir.
3.c- Konser, festivıl, gençlik kampı gibi etkin-liklere kişi başına asgari açık

alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlardı 6 metrekıre yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine
ulıılmak kaydıyla izin verilecektir.

4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural
ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallanna ululmak kaydıyla;

4.a- 1 Temmuz 202l Perşembe giinünden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tiim
toplu taşıma araçlanndaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

4.b- 65 yaş ve iizeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklıınmızın şehir içi
toplu taşıma araçlarını kullanmalanna dair kısıtlamalar l Temmuz 202l Perşembe
gününden itibaren kaldınlacaktır.

5. KONAKLAMA TEsisLERİNE DAiR TEDBiRLER

5.a- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tiim kural ve esaslar ile
temizlik, maske ve mesafe kurallanna uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik daha
önce getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir.

5.b- Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlannda diDenlenecek olan eğlence ve

etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve

Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır.
5.c- İşletmecileri tarafindan konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp

vb.) yoğunlaşmanın 6nüne geçilebilmesi ve iiziki mesafe kurıllannın uygulınabilmesi
için her ttirlü tedbir alınacaktır.

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAI

6.a- Temel usul ve esaslan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde;
kamu kurum ve kııruluşlannda halihazırda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulaması
sona erdirilerek t Temmuz 202l perşembe gününden itibaren normal mesai diizenine geri

dönülecektir.

7. SINIR KAPILARINDA [IYGULANACAK TEDBİRLER

7.a- Ülkemize girişte sınır kapılannda uygularıacak tedbirlere ilişkin 31.05.2021 tarih
ve 8832 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen düzenlemelerde aşağıdaki
değişiklikler hayata geçirilecektir;

- Bangladeş, Brezity4 Gtiney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize
gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu



karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72
saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.

- Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 gtinde bu ülkelerde
bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasrnın siiresi t0 gilrıe
düşi,irülecek ve karantinanın 7 nci güniinde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde
zorunlu karantina uygulııması sonlandınlacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise
Sağlık Bakanlığı COVİD-1 9 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

- Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliğimizce
belirlenen Jurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmel veren
konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama
ücretleri, bu kişilerin sınır kapılanndan transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar
valilikce belirlenecek ve ilan edilecektir.

7.b- Sınır kapılanmızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test
raporu ibraz edemeyen vatandaşlanmıza sınır kapılannda PCR veya hızlı antijen testi
uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanlann
ikametlerinde izolasyona alınmalan sağlanacaktır.

8. GENEL ESASLAR

8.ı- Kaymakamlıklarc4 Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çahşma Rehberinde her
bir işkolıı/faaliyet alanına ilişkin ayn ayn belirlenmiş olan tedbir, usul ve esaslann ilgili işyeri
yetkilileri ve çahşanlanna hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık
verilecektir.

8.b- Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgm
Yönetimi ve Çahşma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, öniimi.izdeki
dönemde Vali ve Kaymakamlanmızın koordinesinde kolluk kuwetlerinin azani düzeyde
kıpasite ile kahlım gö§terdiği (diğer kurum ve kuruluşlann personeli/görevlileri ile takviye
edilmiş şekilde) yoğunlaştınlmış denetimler gerçekleştirilecektir.

8.c-Yiirütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanlan ile
vatandaşlanmızı kurallara uymaya./sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici
bir yaklaşım sergilenecek olup, kuralları aylanlrklardı ısrır, tekerriir, kurallann esaslı
ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davrarırşlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli
işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden oluııınaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davrarıışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamııda gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

KOMISYON BAŞKANI
Bahattin Alp ARSLANKÖYLÜ

Ferizli Kaymakamı
Kaynarca Kaymakam V.

(İmza)

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.



IIYE
Murat KEFLİ
Belediye Başkanı
(İmza)

üyr
Necati kumru

serbest Eczacı
(İrnz^)

Dr.Burak Samet ÇAKIR
İlçe Sağlık Müdür V.

(İmza)

tIyE
Mete Oğuzhan KARAPINAR

Tanm ve Orman Bak.
ilçe Müdiırü
(İınza)

iryn

J\|l, 6;hJlr
Uİ. 8uıak sameİ cANlR
Kaynarca TsM HÖıi-ı

g,."X"üİ;}


