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iıcp HIFaıSSIHHA KOMİSYON KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Korrıisyonu 29l03l202l giinü Kaynalca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEK_ELİ Başkanlığnda toplaııarak aşağda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliğ ile alınmıştr.

Koronavirüs salgııuyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkarılığ Kabinesinde alınan
kararlar gereğnce l Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kurallann
illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (duştllç orta yfüselç çok ytlksek) göre belirlendiğ
kontrollü nomıalleşme dönemine girilrniş ve 02.03.202l tarih 3514 sayılı İçişleri Bakanlığ
Genelgesi ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir.

29 Mart 202| gtlnü Sayın Cumhurbaşkanımz bşkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan
kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve iilke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta
sayılannda yaşanan değşiklikler, hastane genel ve yoğun bakrm doluluk oranlan ile
uygulamaya konulan tedbirlerin salguıla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar
değerlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Koronaviriis Bilim Kunılıınun tavsiyeleri göz öniinde
bulundurularak 29 Mart 202l gilnü toplanan Cumhurbaşkanlığ Kabinesinde alınan kararlar
doğrultusunda; İçişleri Bakanlı ğırın 29.03.2021 :ıanh 5673 saylı Genelgeleri ile Umumi
Hıfassıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki karar|ar alınmıştır.

-Yeni bir karar alınıncaya kadır 30.03.2021 tarihi itibıri ile İlimiz genelinde ve
ilçemizde;

l. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması
uygulamasına devam edilmesine

- Hafta sonlannda; Cuma gtlnü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar
giinlerinin tamamrnı kapsayıp Pazartesi gilnü saat 05.00'de bitecek şekilde sokağa çıkma
krsıtlaması uygulanmasına

- Sokağa çıkma kısıtlamalan sırasınd4 30.|I.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri
Bakanlığı Genelgesinde belirtilen " Sokağa Çılona Kısılamasından Muaf Yerler ve Kişiler
Listesinde " yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde)
ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan si.ire ve giiıılerde şehirlerarası seyüat edilmesine dair
usul ve esaslann aynı şekilde uygulanmasına

2. Yeme-içme yerleri (lokanta" restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek
lokali, luraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; sağlık Bakanlığı covid-l9 salgın yönetimi
ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullanna (masalar ve kolh*lar arası) göre aç* ve
kapalı alanlar için ayrı ayn olacak şekilde 7o 50 kapasite sınırlaması ile mekanda
bulunabilecek masa-koltuk sayrsı ve aynı arıda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilip
titizlikle uyularak ve IIES kodu sorgulaması yapılaıak, 07.00-19.00 saatleri arasında mi,§teri
kabul edebilmelerine

- Ancak bu işyerlerinde aynı masada; en fazla 2 kişinin aynı zamarıda oturmasına izin
verilmesine

- Yeme-içme yerlerinin, 19:00-21.00 saatleri aıastnda paket servisi veya gel-al
şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam giin sokağa çıkma



kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar giiııleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece
paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine

3. Sivil toplum kuruluşlan, kamu kwumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve bunlann
üst kuruluşlan ile birlikler ve kooperatifler tarafından diDenlenecek genel kurul dahil kişilerin
bir araya gelmesine neden oları her tialü etkinliklerin (apartnran ve site genel kurullan dahil)
kişi başına 8 metrekare alan bırakm4 aynr anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü
geçmemek iizere ve girişte IIE§ kodu sorgularnası yapılarak ilgili kurum/kuruluşlann
yetkililerce her ttirlü tedbir alınarak yapılabilmesine

4. Nikah ve nikü merasimi şeklindeki düğiinlea kişi başına minimum E n2 alan
ayırmak, katılı.mcı sayısı 50'yi geçmemek, l saatle sınırlı olmak ve girişte HES kodu
sorgulanarak yapılabilmesine

-Bu hafta sonu (3-4 Nisan 202l) uygulaııacak sokağa ç*ma losıtlaması kapsamında
Cumartesi velveya Pazar giinleri için düa önceden tarih almış nikü veya nikah merasimi
şeklindeki düğiinlere katılacak kişilerin (katılımcı smrrlamasrna uygun olmak kaydıyla)
sokağa çıkma kısıtlamasındaıı muaf olmalanna

5. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunaparko tematik parlq, hamam, sauna,
masaj salonu gibi yerlerin % 50 kapasite sınrrına uyrnak ve girişte HES kodu sorgulaması
yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine

6. Halı saha, yiizme hıvuzu vb. tesisler ile spor salonlannn Vo 50 kapasite sınrnna
ululması, girişte HES kodu sorgulaması yapılması ve seyirci/refakatçi/misafn alınmamasr
kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine

7. Salgınrn bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba
ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sonlandınlmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine İl
genelinde ağrlık verilmesine

8. Pazar yerleri ve Bınkalara girişlerde I{ES kodu sorgulaınası yapılmasına
9.Belirlenen tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin

siirdiirülebilirliği ve bir an ewel tam anlamıyla normalleşmenin sağlarıması için;
vatandaşlanmızın bu giine kadar sergilediği sağduyulu ve fedakirca yalıJaşımını
siirdi.irmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanınr
kapsayacak şekilde belirlenen kurallaıa/tedbirlere toplumun tiim kesimlerince azami diizeyde
ululmasının önemi kadar yiirüti,ilecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve siirekliliği de büyiik
bir etkendir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 03.03.202l taıih 3695 sayılı Genelgesi ile temel
esaslan belirlenen 'Dinamik Denetim Sürecinin' uygulanmasının kesintisiz şekilde devam
edilmesine

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunınaması, alrnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
daıranrşlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

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