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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28 Haziran 2021 günü saat 10.00’da 

Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki 

kararları almıştır. 

 

İçişleri Bakanlığımızın 27.06.2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgesi doğrultusunda,  

salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 

tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı 

kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata 

geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; 

 

 

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI 

 

1.1- 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu 

ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat 

kısıtlamalarının sona ermesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası 

seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına, 

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ 

 

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara 

uyulması kaydıyla; 

2.1   Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 

Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet göstermesine, 

2.2  Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 

Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstermesine, 

2.3  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler 

arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden 

itibaren yemeiçme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda 

bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmamasına, 

2.4  Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz 

konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 

Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade 

edilmesine, 

2.5  Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe 

gününden itibaren tüm işyerlerin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından 

belirlenmiş olan açılışkapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermesine, 

2.6  Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 

21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar 

alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılmasına, 

2.7  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak 

kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili 
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Genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalarının 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren 

kaldırılmasına, 

2.8  Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet 

konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar 

ara verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde 

nargile servisi yapılmamasına. 

 

3.TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER 

 

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet 

ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına 

uyulmak kaydıyla; 

 

3.1  STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü 

toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 

metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı 

şekilde sürdürülmesine 

3.2  Nikah ve Düğün merasimlerinde; 

 Yiyecek/içecek ikramı yapılabilmesine. 

 Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar 

yapılabilmesine, 

 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin 

korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü 

doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar 

düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki 

oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilmesine, 

 Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına 

asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine. 

 Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilmesine, 

belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceği İlçe 

Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılmasına, 

 Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 

Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmesine, 

3.3  Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık 

alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi 

ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine 

uyulmak kaydıyla izin verilmesine, 

 

4.TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ 

 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural 

ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; 

4.1  1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası 

tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine, 
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4.2  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir 

içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalarının 1 Temmuz 2021 

Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına, 

 

5.KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER 

 

5.1  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile 

temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili 

Genelgelerimizle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine, 

5.2  Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan 

eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına, 

5.3  İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, 

kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının 

uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınmasına, 

 

 

6 –Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri 

internet sayfalarında ilan edilmesine,  

7 Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında 

duyurulmasına, 

8   İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine, 

9  -Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer 

personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,  

10 -Alına idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 

idari işlemlerin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına, 

11 -Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında 

Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, 

 

Oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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Ömer Faruk COŞKUN 

 

Vali 

 

 

 

 

 

 

Hayrettin GÜNGÖR Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ  Mustafa BOZKURT 

Büyükşehir Belediye  

Başkanı 

 

 

 

İl Sağlık Müdürü 

 

 

İl Tarım ve Orman Müdür V. 

 

Osman ARISAL  Cemal YILMAZ Dr.Yağmur DİRİ 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürü 

 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Garnizon Tabibi 

 

Uzm.Dr.Vehbi ŞİRİKÇİ Uzm.Dr.A.Hakan BAYAZIT Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL 

Necip Fazıl Şehir Hastanesi 

Başhekimi 

 

 

 

Serbest Tabip 

 

Serbest Eczacı 

Prof.Dr.Selma ATEŞ 

KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları 

Uzmanı 

  

 


