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İlgi:
a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,
b) İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı yazısı,
c) İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 3668 sayılı yazısı,
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03.03.2021 tarihinde Kurul Başkanı Murgul Kaymakam Vekili Borçka
Kaymakamı Ali Osman BULAT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19) birçok ülkede görülmüş,
ciddi can kayıplarına sebep olmuş ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi
olarak ilan edilmiştir.
Coronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim
Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı
ileİçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun
27. ve 72. maddeleri ile ilgi (a) Genelge kapsamında ilçemizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İlçe Hazırlık ve
Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bir çok tedbir alınmıştır.
Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin
risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul
ve esaslar belirlenmiştir.
1. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı
vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.0019.00 saatleri arasında %50
kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir.
a. Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile İçişleri Bakanlığının ilgi (b)
yazısı eki Ek1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme - içme
yeri için ilgi (b) yazısı eki Ek2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı
anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde
ilan edilmesine,
b. Yeme – içme yerlerinde HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine,

c. Bu doğrultuda daha önce açılış  kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market,
manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) 07.00-20.00 saatleri arasında
hizmet verebilmesine,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesindeki 4 – 6 yaş Kur’an kursları dahil olmak üzere Kur’an kursu öğretim
programlarında aşağıdaki kurallara uyulmak kaydıyla yüz yüze eğitime başlanmasına,
a.

Ders saatleri 30 dakika, teneffüs aralığı ise 10 dakika olarak uygulanmasına,

b.

Eğitimlerde sadece temel öğretim programları yüz yüze uygulanacak olup kısa süreli öğretim
programları ile ‘Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye/Okumaya’ ve ‘Camilerde Kur’an
Öğretimi Hafta Sonu Programları’nın çevrim içi uygulanmaya devam edilmesine,

c.

Temel öğretim programlarında yüz yüze eğitime geçildiğinde çevrim içi devam etmek isteyen
öğrencilerle çevrim içi, yüz yüze devam etmek isteyen öğrencilerle yüz yüze olmak üzere iki grup
oluşturularak eğitime devam edilmesine, toplam ders saatinin gruplardaki öğrenci sayıları dikkate
alınarak öğretici tarafından iki grup arasında paylaştırılmasına,

d. Sınıfta aynı anda en fazla 10 öğrenci bulunmasına, yüz yüze eğitime 10 öğrenciden fazla talep olması
durumunda randevulu sistem uygulanmasına,
Alınan bu kararların ilçemiz genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl
İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi ve/veya Kabahatler Kanunu
gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği
sağlanabilmesi için ilçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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