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KARAR NO          :  2021/11 

KARAR TARĠHĠ   : 30.03.2021 

 

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 30/03/2021 

tarihi saat 08:30’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; 

 

            Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde alınan 

kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların 

illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna(düĢük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği 

kontrollü normalleşme dönemine girilmiĢ ve ĠçiĢleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 

sayılı genelgesine istinaden Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/07 sayılı kararı ile 

uygulanacak tedbir ve kurallar belirlenmiĢtir. 

           29 Mart 2021 günü Sayın CumhurbaĢkanlığımız baĢkanlığında toplanan 

CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü 

normalleĢme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında 

yaĢanan değiĢiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan 

tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkinliği gibi hususlar değerlendirilmiĢtir. 

          Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 

29 Mart 2021 günü toplanan CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve ĠçiĢleri 

Bakanlığının  29 Mart 2021 tarih ve E 5673 sayılı genelge hükümleri doğrultusunda; 

1-Hafta içi ve Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmesine; 

-Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlama uygulamasına devam 

edilmesine 

-Hafta sonlarında Cuma günü saat 21.00 da baĢlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını 

kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00 da bitecek Ģekilde uygulanmasına 

           Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında ĠçiĢleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 

sayılı genelgesi ve Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01.12.2020 tarih ve 2020/85 sayılı kararı 

ile belirlenen “ Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesinde “ yer alan 

istisna/muafiyetler(sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dâhil Ģekilde)ile sokağa çıkma 

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

uygulanmasına aynı Ģekilde devam edilmesine, 



2-Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, 

kıraathane, çay bahçesi gibi iĢyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve ÇalıĢma 

Rehberinde yer alan mesafe koşullarına(masalar ve koltuklar arası) açık ve kapalı alanlar için 

ayrı ayrı olacak Ģekilde %50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk 

sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilmesi, bir masada en fazla 2 kiĢinin 

oturması  ve HES kodu sorgulaması yapılması Ģartıyla 07.00-19.00 saatleri arasında müĢteri 

kabul edebilmelerine, 

-Yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al 

Ģeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis Ģeklinde yapılmasına, 

-Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günlerinde ise 10.00-

20.00 saatleri arasında sadece paket servis Ģeklinde hizmet vermelerine, 

3-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  kiĢi baĢına 8 m² alan bırakma ve aynı anda 

bulunabilecek azami kiĢi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluĢların yetkililerince 

her türlü tedbir alınarak yapılabilmelerine, 

4-Nikah ve Nikah Merasimi Ģeklindeki düğünlerle ilgili olarak ĠçiĢleri Bakanlığının 02.03.2021 

tarih ve 3514 sayılı genelgesine ve Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/07 sayılı kararında 

belirlenen usul ve esasların uygulamasına aynen devam edilmesine, ancak 3-4 Nisan 2021 

tarihinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri 

için daha önceden tarih almıĢ nikah veya nikah merasimi Ģeklindeki düğünlere 

katılacakların(katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) kısıtlamadan muaf tutulmasına, 

5-GiriĢlerde HES kodu sorgulaması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, 

yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalıĢabilmelerine, 

6-Ġnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerin %50 

kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri 

arasında faaliyette bulunabilmelerine, 

7-Salgının bulaĢmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi 

ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 

8-Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleĢme döneminin 

sürdürülebilirliği ve biran evvel tam anlamıyla normalleĢmenin sağlanabilmesi için; aziz 

milletimizin bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakarca yaklaĢımını sürdürmesinin ve 

temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak Ģekilde 

belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi 

kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin  etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu 

çerçevede ĠçiĢleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı genelgesi ile temel esasları 

belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin“ uygulanmasına devam edilmesine, 

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

nüfusunun yaĢ ortalaması, il dıĢından 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 Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalıĢmaların 

aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine, 

 

           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         

 



                   

                                             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


