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İlgi : a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

b) İçişleri Bakanlığının 29.03.2021 tarih 5673 sayılı “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi”       

konulu Genelgesi 

 

   

             

 Ceyhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 30.03.2021  tarihinde Kaymakam Dr. Bayram YILMAZ 

başkanlığında;  Belediye   Başkanı Hülya ERDEM, İlçe Sağlık  Müdürü Hurrem CEBECİ, İlçe Milli 

Eğitim  Müdürü Murat KOÇER,   İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Özer ER, Serbest  Hekim  Dr. İrfan  

GÖRGÜLÜ, Serbest Eczacı Mustafa Serhat DORAK'ın katılımıyla yaptığı toplantısında, ilgi 

mevzuat ve Genelge doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.   

 Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar 

gereğince 01 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde 

bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme 

dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih 3514 

sayılı Genelgesinde uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmişti.               

29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Ka-

binesinde, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde 

iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane 

genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki 

etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 

Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 

Yeni bir karar alınıncaya kadar Adana İlimiz yüksek risk grubunda yer almıştır.   

Bu çerçevede; yapılan değerlendirmeler neticesinde, içerisinde bulunulan süreçte koronavirüs 

salgınının kontrol altında tutulması amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri 

ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Bu Kapsamda; 

Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, 

Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla; 

 1)Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; 

 Hafta içi her gün; 21.00-05.00 saatleri arasında Ceyhan İlçemizde sokağa çıkma kısıtlaması 

uygulamasının devam etmesine, 

 Hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının; yüksek risk grubunda yer alan Ceyhan 

İlçemizde, Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi 

günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına, 
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 Yukarda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri 

Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih 20076 sayılı Genelgesinde belirlenen 

“Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler 

(sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre 

ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam 

etmesine, 

 2)Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günleri; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze 

eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının 

kurumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge 

ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

 Federasyonların takvimlerinde ilan ettiği Türkiye şampiyonası ve lig müsabakalarına, tüm 

branşlarındaki milli sporcu seçmelerine, olimpik branşlarda olimpiyat barajı almak üzere yapılan 

sportif faaliyetlere ve Gençlik ve Spor Bakanlığının Spor projesine katılacak 20 yaş altı lisanslı 

sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili federasyonca düzenlenen durumunu gösterir 

belgeyi ibraz etmek kaydıyla (lisans tescili yapmış olanlar), müsabaka veya seçmelere yönelik 

antrenmanlara katılanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

 3)Yüksek risk grubunda bulunan Ceyhan  İlçemizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, 

kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı 

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar 

arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda 

bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve 

HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmesine, 

  Ancak bu işyerlerinde aynı masada; en fazla 2 kişinin (aile fertleri olanlar hariç) aynı 

zamanda oturmasına izin verilmesine, 

 Yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-

24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 

Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine, 

 4)Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların 

üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin 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/kuruluşların 

yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,  

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde 

kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlığa (ilgili mevzuatında 

başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu 

kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet 

edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına, 

5)Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına maksimum 8 m2 alan 

ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine, 
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 Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün 

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

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

merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden 

Kaymakamlığımıza e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da 

doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına, 

 Ancak yüksek risk grubunda bulunan Ceyhan İlçemizde bu hafta sonu (04 Nisan 2021) 

uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 04 Nisan 2021 Pazar günü için daha önceden tarih 

almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun 

olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına, 

 6)İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi 

yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde yüksek risk grubunda bulunan ilçemizde % 50 

kapasite sınırına uyma k ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında 

faaliyette bulunabilmesine, 

 Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi, 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu 32/Ç maadesi ve Kabahatler Kanunu 32.maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili Kanunlar gereğince işlem yapılmasına; 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

Oy birliği  ile   kararlar  verilmiştir. 

             

                                    

 

Dr. Bayram YILMAZ                          Hülya ERDEM                                        Dr. Hurrem CEBECİ               

     Kaymakam                                     Belediye Başkanı                                       İlçe Sağlık Müdürü                 

 

 

 

 

     Murat KOÇER                                      Özer ER                                            Dr. İrfan  GÖRGÜLÜ           

İlçe Milli  Eğitim  Müdürü            İlçe Tarım ve Orman Müd.V.                              Serbest  Hekim                  

 

 

 

 

  

 

Mustafa Serhat DORAK 

Serbest  Eczacı 


