
 

ĠLĠ                          : AMASYA 

KARAR NO          :  2021/07 

KARAR TARĠHĠ   : 02.03.2021 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

      

            Amasya Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

23,26,27 ve 72 nci maddelerine istinaden Vali Mustafa MASATLI BaĢkanlığında 02/03/2021 

tarihi saat 10:00’da Valilik Toplantı Salonunda Ġlimizde Koronavirüs’e (COVĠD-19) karĢı 

alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüĢmek üzere toplanmıĢtır.  

              

Bu kapsamda yapılan toplantıda, Halk Sağlığının Korunması amacı ile; 

 

            1 Mart 2021 günü Sayın CumhurbaĢkanımız BaĢkanlığında gerçekleĢtirilen Kabine 

Toplantısında; Yeni Kontrollü NormalleĢme Sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 

belirlenmiĢtir. 

         CumhurbaĢkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar ile ĠçiĢleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih 

ve 3514 sayılı Genelgesine istinaden Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 

tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna  (düĢük,  orta,  yüksek,  çok yüksek) 

ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiĢ olup ilimiz yeni 

bir karar alınıncaya kadar çok yüksek risk grubunda değerlendirilmiĢtir. 

          Bu kapsamda ; 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aĢağıdaki kararların 

alınmasına; 

1-30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi ve Ġl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulumuzun 01.12.2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile  belirlenen “Sokağa Çıkma 

Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki 

Genelgeler ve Hıfzıssıhha karaları ile  yapılan eklemeler dahil Ģekilde) ile sokağa çıkma 

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

uygulanmasına aynı Ģekilde devam edilmesine 

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; 

 - Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında  sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına 

devam edilmesine, 

 - Hafta sonlarında ise 

 Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar 

gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek Ģekilde uygulanmasına, 

Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına, 

2-65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaĢlarımız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 

4 saate yükseltilmesine ve aĢağıda belirtilen saat aralıklarında dıĢarı çıkabilmelerine 



-65 yaĢ ve üzeri vatandaĢlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 

-20 yaĢ altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında  

 

3-Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının 

öğrenci/öğretmen/çalıĢanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile 

çalıĢma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri Ģartıyla, güzergah ve ilgili 

saatlerle sınırlı olacak Ģekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

4-Yeme içme yerlerinin, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al Ģeklinde, 20.00-

24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis Ģeklinde hizmet vermelerine ayrıca iĢyeri 

içerisinde hizmet sunulmamasına, 

5-Yeni bir karar alınıncaya kadar Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin kadar kapalı 

kalmasına devam edilmesine, 

6-Nikah ve nikah merasimi Ģeklindeki düğünlerin, kiĢi baĢına minimum 8m² alan ayrılması, 

katılımcı sayısının 50’yi geçmemesi ve 1 saatle sınırlı olması Ģartıyla yapılabilmesine, 

7-Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluĢları ve bunların üst kuruluĢları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel 

kurul dahil kiĢilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine,  

8-Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği Ģekilde kiĢilerin 

bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili 

mevzuatında baĢkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi 

sağlanarak bu kurum/kuruluĢlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kiĢi ve alan 

sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına, 

9- Nikah veya nikah merasimi Ģeklindeki düğünlerde  kiĢi ve alan sınırlamalarının kontrolünün 

sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu iĢletmelerince yapacakları her türlü organizasyon 

öncesinde kiĢisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya 

nikah merasimi Ģeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden 

Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından ĠçiĢleri Bakanlığı e-baĢvuru sistemi üzerinden ya 

da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,   

 

           Ġlgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın 

yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir Ģekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere 

uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince iĢlem yapılmasına, 

konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında 

gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılmasına, 

 

 

Oy birliği ile karar verilmiĢtir. 

 



 

 

 

 

 

      BAġKAN                                                ÜYE                                              ÜYE 

 

Mustafa MASATLI                                                                                     Dr.Öner NERGĠZ 

          Vali                                            Belediye BaĢkanlığı                        Ġl Sağlık Müdürü                

 

         

    

          ÜYE                                                     ÜYE                                              ÜYE 

 

                                             

    Ġl Milli Eğitim                                 Çevre ve ġehircilik                         Ġl Tarım ve Orman                                                                     

      Müdürlüğü                                         Ġl Müdürlüğü                                   Müdürlüğü   

          

 

      

            ÜYE                                                  ÜYE                                               ÜYE  

 

 

15. Piyade Tugay Komutanlığı         Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu    Merkez Toplum Sağlığı 

Tbp.Alb. Abdullah ÇĠFÇĠOĞLU     ġerefeddin Eğitim ve AraĢtırma            Merkezi Tabipliği 

                 Hastanesi  BaĢtabipliği  

           

 

 

ÜYE       ÜYE    

                   

                                             

 Dr. Dursun Ali KODAT                        Serkan ZOBU   

         Serbest Tabip                                 Serbest Eczacı         

 

                   

                                             

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


