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İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.03.2021 tarihinde Posof İlçe Kaymakamı Hanak
Kaymakam V. Murat METE başkanlığında; Belediye Başkanı Ayhan BÜYÜKKAYA, TSM
Başkan V. Dr. Abdulhamit AYYILDIZ, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Gürkan ÖZKE, İlçe
Jandarma Komutanı Mustafa MİsİR, İlçe Emniyet Amiri Resul DEMİR ve Serbest Eczacı
Besim YOLAÇAN'ın iştirakiyle toplandı;

İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2021 tarih ve E-89780865-

153-5673sayılı yazısı gereği;

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;
_ Hafta içi günlerde; 21.00 - 05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma

kısıtlaması uygulamasına devam edilmasine,
Hafta sonlarında; sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 2L.00'de başlayıp

Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamılli kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek
şekilde uygulanmasına,Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında
30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge ile belirlenen "Sokağa Çıkma
Kısıtlarnastndan Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisnalmuafiyetler
(sonraki Genelgeler1e yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların
uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
_ Yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek

lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koıtuklar 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 edilmesine,Ancak b~ işyerlerinde aynı masada; en fazla 2 kişinin 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 Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00 - 20.00
saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,



• Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere bu halla sonu (3 - 4 Nisan 2021)
uyguıanacak sokağa çıkma kı.ıtlaması kapsamında Cumarlesi velveya Pazar günleri için
daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki dOğanlere kablacakların
(katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) muaf tutulmasına,

• Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba
ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine

ağırlık verilmesine,_ ilgili Genelge ile temel esasları belirlenen "Dinamik Denetim Sürecinin"
uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilmesine,iı Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların

aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine,_ Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sa~anrnası, tedbirlere nymayanlarla ilgili
Umumi HıfzlSsıbha Kanunnnun 282 uei maddesi gereginee idari para cezası verilmes~
aykınlıgın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri geregince işlem yapılması, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli

adli işlemlerin başlatılmasına,
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Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Besim YOLAÇAN
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