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Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda tedbir 

kararları alınarak ilimizde de uygulanmaktadır.  
Bu çerçevede koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek 

amacıyla alınan tedbirler kapsamında 2020/127, 2020/137 ve 2020/140 sayılı 

kararlarımız ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmişti. 

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 

Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’ de; hali 

hazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak 

esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar 

belirlenmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda 2021/9 sayılı 

kararımızla orta ve yüksek risk grubunda bulunan ilimizde lokanta, restoran, kafeterya, 

pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 

07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak 

şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir. 

Bu doğrultuda: 

1- Lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme içme 

yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına,   

2- Lokanta-restoranlarla ilgili açılış-kapanış saati kararının, ruhsatlarında lokanta 

ya da restoran yazıyor olmak kaydıyla içkili-içkisiz ayrımı olmaksızın 

uygulanmasına, 

3- Kıraathane ve dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey, tavla vb.) oynanmasına ve 

nargile satışına izin verilmemesine, 

4- 2021/9 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararımızın 5. Maddesinde her bir 

yeme-içme yeri için müşterilerce görülür yerlere konulmak üzere hazırlanması 

istenmiş olan işyeri oturma düzeni planlarının 08.03.2021 pazartesi günü 

akşamına kadar işyerlerinde ilan edilmesinin sağlanmasına, 

5- İnternet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi işyerleri ile 

hamam, sauna ve masaj salonlarının %50 kapasite ve Salgın Yönetim Rehberi 

tedbirlerine uymak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında çalışmalarına, 

6- Daha önce açılış-kapanış saatleri yukarıda anılan kararlarımızla belirlenmiş 

olan bakkal, manav, kasap, market, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, 

ayakkabıcı vb. iş yerlerinin açılış kapanış saatlerinin 07.00-20.00 olarak 

belirlenmesine,  

7- Lokmacıların, belediyelerin geniş alanlar içinde ve başka toplulaşma 

mekanlarından uzak olarak gösterecekleri noktalarda olmak üzere ve önlerinde 



oluşacak kuyruklarda güvenli sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 

faaliyetlerine izin verilmesine, 

8- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı, kantin vb. yerlerin salgın yönetim 

rehberindeki tedbirlere uymak kaydıyla faaliyetlerine izin verilmesine, 

9- Toplu taziye ve taziye evlerine ilişkin yasakların devamına, konu ile ilgili 

yapılan denetimlerin mahallelerin bütün alanlarını kapsayacak şekilde 

sürdürülmesine, 

10- Toplu ulaşım araçları ve pazar yerleri için konulmuş kısıtlamalara uyulmasına 

ilişkin denetimlerin süreklilik arz eder şekilde yapılmasına, 

11- Sevgi yolları için alınmış kararların uyulmasına ilişkin denetlemelere gerekirse 

kaymakamların bizzat nezaret etmesine, 

12- 2021-9 sayılı kararımızla etkinliklerini yapabilme şartları düzenlenmiş olan 

sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 

bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin, genel kurullarını 

yapabilmeleri için gerekli toplantı nisabının 300’ ün üzerinde olması 

durumunda toplantılarının yeni bir kararımıza kadar ertelemelerine, 

13- Her türlü yeme – içme yerlerindeki canlı müzik yasağının sürdürülmesine, 

 

karar verilmiştir.  

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 

durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 


