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ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA MECLĠSĠ KARARI 

 

 
  Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.03.2021 günü Vali Vekili Aziz MERCAN baĢkanlığında 

ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve E.3514 sayılı Genelgesi 

kapsamındaki tedbirler gündemi ile toplanarak; 

 ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve E.3514 sayılı 

Genelgesinde Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre 

Ġlimizin Yüksek Riskli iller grubunda yer aldığı görülmüĢ olup, aĢağıda belirlenen kararların 

02.03.2021 tarihi itibariyle uygulanmasına;  

         1-Ek1’ de belirtildiği Ģekilde risk gruplarına göre uygulaması değiĢkenlik gösterecek olan  
sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarih ve 91 No’ lu Hıfzıssıhha Kurulu 
Kararımızda belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve KiĢiler Listesinde” yer alan 
istisna/muafiyetler (sonraki Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla yapılan eklemeler dahil Ģekilde) ile 
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul 
ve esasların uygulanmasına aynı Ģekilde devam edilecektir. 
  

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; 

Hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında Ġlimizde sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanacaktır. 

 
 Hafta sonlarında ise;  
 Ġiimiz Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer aldığından hafta sonu sokağa çıkma 
kısıtlaması, Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den baĢlayıp Pazar 
gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek Ģekilde uygulanacak olup, 
ilimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanmayacaktır. 

 
          2-Ġlimizde 65 yaĢ ve üzeri ile 20 yaĢ altı vatandaĢlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 
3 saatten 4 saate yükseltilmiĢ olup, 65 yaĢ ve üzeri vatandaĢlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 
20 yaĢ altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek ve bu 
saatler arasında toplu taĢıma araçlarını kullanabileceklerdir. 
 Ġlimizde 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 tutulacaktır. 
 
         3-Ġlimizde belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet 
gösterecek olan yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane 
ve çay bahçesi gibi iĢyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve ÇalıĢma Rehberinde 



yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı 
alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda 
bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. 
Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al 
Ģeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis Ģeklinde hizmet verebileceklerdir. 
Kıraathane ve benzeri  yerlerde okey, briç, iskambil, tavla v.b. oyunlar oynanmayacaktır. Nargile 
sunumuna getirilmiĢ kısıtlamaya devam edilecektir. 
 Covid19 Salgın Yönetimi ve ÇalıĢma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek1’ de yer alan 
tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme içme yeri için Ek2’ de örneği 
verilen oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müĢteri sayısı 
müĢterilerin içeriden ve dıĢarıdan rahatlıkla görebileceği Ģekilde ilan edilecektir. 
 HES kodu kontrol edilmeksizin müĢteri kabul edemeyecek olan yeme içme yerlerinde 
onaylanan oturma düzeninde belirtilen Ģeklin dıĢında mekanda kesinlikle fazladan masa koltuk 
bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir. 
 

4-Ġlimizde halı saha, yüzme havuzu v.b. tesisler yeni bir Hıfzıssıhha Kurul kararı alınıncaya 

kadar hizmete kapalı tutulmasına devam edilecektir. 

          5-Ġlimizde nikah ve nikah merasimi Ģeklindeki düğünler, kiĢi baĢına minimum 8 m2 alan  
ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. 
 
          6-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 etkinlikleri; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda 
bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluĢların yetkililerince her 
türlü tedbir alınarak yapılabilecektir. 

Ayrıca 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 edilmesi sağlanacaktır.  

 
          7-Benzer Ģekilde nikah veya nikah merasimi Ģeklindeki düğünlerde de kiĢi ve alan 
sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu iĢletmelerince 
yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel 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 İçişleri Bakanlığı e-
başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır. 
 

8-Salgınla mücadelede kalıcı baĢarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe 
kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak Ģekilde belirlenen kurallara/tedbirlere 
toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taĢımaktadır. 

Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar aziz 
milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaĢımını sürdürmesi de sürecin 
bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir. 

AĢılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aĢılanan nüfus oranıyla beraber 

tüm illerimizde beklenen normalleĢme kararlarının alınması daha da kolaylaĢacaktır. 
 
Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 

idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince iĢlem 
yapılması, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi 
kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

EK: 1-Risk Gruplarına Göre Mart Ayında Uygulanacak Tedbirler. 
       2-Restoran, Lokanta v.b. ĠĢletmelerde Oturma Düzeni 



 

 

 BaĢkan              Üye         Üye 

    Aziz MERCAN                Mustafa TUTUK          Dr. Emrah ERAY 

 Vali V.            Yalova Belediye BaĢkanı         Ġl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye           Üye 

Hv. Tbp. Alb. Oğuz OKUL          Dr. Abdülaziz YENĠYOL            Ümit YILMAZ 

  Garnizon Komutanlığı            Ġl Milli Eğitim Müdürü             Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye          Üye 

      Suat PARILDAR                     Uzm. Dr. Recep HACI                  Uzm. Dr. Orhan ÇALIK 

Ġl Tarım ve Orman Müdürü      Yalova Dev. Hast. BaĢhekimi         Yalova Merkez TSM BaĢkanı 

 

 

 

 

      Üye               Üye              

 Uzm. Dr. Taciser GÜLEÇ             Ecz. Erdoğan ÇOBAN 

         Serbest Tabip     Serbest Eczacı 

 

 


