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Ilgemiz l{rfzrssrhha Kurulu Elbistan Ka r Ozkan DEMIR Bagkanhfrnda 30.06.2021
grinii saat l0:00'de aga[rda isim ve imzalzur bul

Sayrn Cumhurbargkammzln bagkanhsrnda topl{nan
Kabinesinde ele ahnarak; kademeli normallegrhe s

sunulan "Kahramanmarr$ Il Umumi Hfzrssrhha
sayrh kararr " do!rultusrurda ilgemiz genelinde
paralel gekilde tiim tedbirlerin almmasr ve in yaprlmasrna,

igiqleri Bakanhgrmrnn 27.06.2021 tarih ve 105
seyrinde ya;anan geliqmcler ile Saghk Bakanl$r vr

iiyelerin katrhmr ile toplanarak, apafirda
eclisinde alman 28.06.2A21 tarih ve 34
il Umumi Hrfzrssrhha Meclis Karanna

) sayrh Genelgesi dofrultusunda. salgrrun
Koronavirtis Bilim Kurulunun tavsiyeleri.
I Haziran 2021 rarihli Cumhurbagkanhfr

inin tigiincii etabr kapsamrnda agafrdaki
itibaren hayata gegirilmesi gerekti[i

itibaren ise hafta igi hafta sonu ayilmt
gehirlerarasr seyahat krsrtiamalannln sona

t&m tedbir ve esaslara uyulmasr

olan ttim igyerlerinin, I Temnnuz 2021

anda bulunabilecek kiqi saylslna dair

tedbirlerin I Temmuz 2021 pergembe

deferl endirilmigtir.Bu kapsamda;

RAS
Ll- I 'Iemmuz202l Pergembe giinii saat 05.00'

olmaksrzrn soka$a Eftma ile buna ba$h olarak

verilen sinema salonlannln, 1 Temmuz

2.3 Salgrn Y0netimi ve gahgma Rehberinde bel ilen masa ve/veya sandalyeler arasrndaki
rrresafe kurallanna uyulmak kaydryla, I Temmuz I Pergembe giini.inden itibaren yeme igme

emresine ve belinilen tarihten itibaren sokala grkma gehirlerarasr seyahat krsrtlamasrmn
kaldrnlmasrna,

z.isyEnr,p4inin naaliynrlryni
in temel prensipleri olan temizlik,

rfr Salgrn Ytinetimi ve eahgma

Ttim iqkollart ve faaliyet alanlannda, salgmla m
maske ve mesafe kurallanntn ynnr srra Safihk Baka
Rehberinde kcndi igkolu/faaliyet alanr igin belt
kaydryla; )

2.1 llalihazrrda faaliyetlerine ara verilmig
Pergembe giintinden itibaren tekrar faaliyet 

1

2.2 Sektiiriin talebi dogmltusunda faaliyetlerine
2021 Pergembe gtiniinden itibaren faaliyet gosten

yerlerinin agrk veya kapah alanlannda aynl masadr
k rs rtlamal ann uygulanmamas lnq

2.4 Kahvehane, krraathane gibi kalrt, tag vb.
oyunlann oynanmasmaloynatrlmasma dair mr
gflntinden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oyn
2.5 Sokaf;a grkma krsrtlamalannn sona erecefi I
tiim igyerlerin ruhsatlanndaki laaliyet konusu

9111 
aqilU kapanrq saafl eri gergevesiirde faaliyet

2.6 Hali hazrrda konaklama tesislerinde saat 22.

7.7 Salgrn Yonetimi ve Qahgma Rehberinde belirl
1fr9.., kamp alanr, pikniklmesire alanr gibi yerlere

nlann- oynandr$r iqyerlerinde s6z konusu
krsrtlhmalann 1 Temmuz 2AZ1 pergembe

oynatrlmasrna mtisaade edilmesine.
emmuz 2021 Pergembe gtin0nden itibaren
gOre ilgili idare tarafindan belirlenmis

'de, difer yerlerde ise saat 21.00'de sonaeren miizik yaymlarr (canh icra edilenler de dahil bu konuda yeni bir karar ahmncaya kaelar ITenrmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e yaprlmasrna,

krlral ve esaslara uymak
dair ilgili (ienelgelerimizle
ibaren kaldrnlmasrna.

kaydryla park,
getirilen ilavekrsrtlamalanmn 1 Temmuz2}Zl pergembe giintinden i



{l

' 2.8 Salglnrn yayrhmr agrsmdan 9ok ciddi risk o
salonu/kafesi olan igyerlerininfaaliyetlerine
verilmeye devam edilmesine ve konaklama
igyerinde nargile servisi yaprlmamasrna.

N i kahld ugun meras imlerinde (kapal yerler igin
6 rnetrekare yer bulu:rmast $artl drqrnda) katrlln

5.2 Konaklama tssislerinin agrk veya kapah alanlarr
olan ellence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralrrun

i bir
isleri

nedeniyle
karar

de dahil

faaliyet konusu nargile
almmcaya kadar ara
olmak izere hicbir

OPLAN
Safl* Bakanhg Salgrn Yiinetimi ve Qahgma Re de her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili

olarak belirlenmiq kural ve esaslar ile temizlik, mas
kaydryla;

ve mesafe kurallarrna uvulmak

3.1 -STK' lar, sendikalar, kamu kurumu niteliliird meslek kuruluglan, kooperatif ve
birliklerin genel kurul datril genig katrhmh Cim etkinli ri ile her ttirlii toplantr, gristeri veya
yiirfryiigleri igin halen gegerli olan kigi bagrna urgdri alanlarda 4 metrekare, kapah alanlarda 6
metrekare yer aynlarak yaprlmasrna dair uygulaml

3.2 Nikah ve Diiliin merasimlerinde;
g ekilde siirdilrttlmesine,

. Yiyecekligecekikramr yaprlabilmesine,

. Canh miizik icrasr da dahil olmak tizere miizi

. Salgrn Yiinetimi ve Qahqma Rehberinde yir al
yaylnl saat 24.00'e kadar yaprlabilmesine,
"dri$tin srasrnda sosyal mesafenin

korunamayacagl oyun, dans, halay ya da yaprhnamahdrr" htikmti do[rultusunda,
Sa[hk Bakanhlrnca bu konuda yeni bir tavsiye altnrncaya kadar dilgiin ve nikahlarda
ancak fiziki mesafe kurahna aykrnhk tegkil e
gdsterilcr yaprlabilmesine,

qekildeki oyun, dans, halay ya da

halen uygulanmakta olan kigi baprna asgari
t srnrrlamasrna gidilmemesine.

Kiiy diipiinlerine I Temmuz 2021 Perqenlbe tinden i tibaren izin verilmesine. beli ri.i i en
tarihten itibaren sokak dii[iinlerine izin verili verilmeyecegi il ge Hrfzrssrhha Kurullarrnda
kararlaqtrrrlmaslna,

dnccden duyuruldulu iizere I Temmuz. Siinnet, nigan ve klna gibi etkinliklere ise
2021 tarihinden sonra izin verilmesine,

3.3 Konser, festival. genglik kampr gibi etkinlikl kigi bagrna asgari agrk alanlarda 4
metrekare, kapah alanlarda 6 metrekare yer brrakrl k ve Salgrn Ydnerimi ve Qahgma
Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik,.
izin verilmesine, :

ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydryla

{. TOPLU.ULASTM TFDBIRLERi
Salgrn Ydnetimi ve Qahgma Rehberinde toplu tagrma i
ile temizlik, maske ve mesafe kurallanna uyulmak kay

ilgili olarak belirlenmig kural ve esaslar

4.1 I l'emmuzl}2l Pergembe gtini.inden itibardn
araglanndaki yolcu/koltuk kapasite srnlrlsndtrmr

ir igi ve/veya qehirlerarasr ttim toplu tagrma

1.2 65 yrt ve iizeri vatandaylarrmrz ile 18 yag altr r/gocuklanmrzrn gehir iqi toplu tagrma
araqlannr kullannaalanna dair lcrsillamalarrnln 1 T uz 2021 Pergembe gtiniinden itibaren
kaldmlmasma,

5.1 Salgrn Yrinetimi ve Qahgma Rehberinde tiim kural ve esaslar ile temizlik. maske ve
mesafe kurallanna uyulmak kaydryla; konaklama tesis ine yOnelik ilgili Genelgelerimizle
getirilen krsrtlarna ve tedbirlerin uyguianmasma son

lyla;

son verilmesine.

dtizenlenecek

Y<inetimi ve Qahgma Rehberinde yer alan di$er uqul
anl slra faaliyet konusuna g6re Salgrn
esaslara uyulmannrn sallanmasma,

5.3 iqletmec i leri tarafindan konaklama tesisleri indeki'alanlarda (restoran, kulup
vb.) yopunlagmanm oniine gegilebilmesi ve fiziki m
tedbir ahnmasrna,

kurallannm uygulanabilmesi igin her ttirlii



6-'Ahnan kararlann ilgemiz Kayrnakamhlr,ve il{e Belediyesi intemet sayfalasnda ilan
edilmesine ve sosyal medya hesaplanndan paylaqrlmufnu,

7 -.ilan tutanak I a.nrn do syas r nd a murrafaza edil rrjesi ne.

8-Ahnan kararlarm Kolluk, zabfia, safhk, Grda farrm ve Hayvancrhk, Milli Egitim, Genglik
ve Spor ilge Mtiatirlii[ii personellerince ve fayma{amhfrmrzca uygun giirtilen diger
personeller tarafindan eggtidiimlti ytiriitiilmesine, 

I

9- Ahnan idari tedbirlere uymayanlara karqi l59f sayrh Umumi Hrfzssrhha Kanunu geregi
idari i glemi n kaymakamh k tarafindan yapr I m asrna, 

I

l0- Ahnan idari tedbirlere uymayarak topluni saftrgrnr tehlikeye diigiirenler hakkrnda
kaymakaml*larca adli makamlara sug duyurusundf uutunulmasrna,

Oybirlipi ile karar verilmistir. IOybirligi ile karar verilmigtir.
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