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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,  

b) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarih ve 78 numaralı kararı,  

c) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.03.2021 tarih ve 79 numaralı kararı,  

d) İçişleri Bakanlığının 29.03.2021 tarihli ve E.5673 sayılı yazısı, 

e) İçişleri Bakanlığının 30.03.2021 tarihli ve E.5676 sayılı yazısı, 

 

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2021 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK 

başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave 

tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış 

olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve 

kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası 

süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu. 

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü 

normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 

tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin risk 

grupları değiştirilmiş ve ilimizin Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer aldığı 

bildirilmiştir. 

Dolayısıyla; 

1. İlgi (a) İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.11.2020 tarih ve 66 sayılı kararında belirlenen “Sokağa Çıkma 

Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa 

çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve 

esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, 

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; 

- Hafta içi günlerde 21:00 – 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının 

devam etmesine, 

- Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının ilimizde, Cuma 21:00’den başlayıp 

Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00’de bitecek şekilde 

uygulanmasına,  



 

2. Tüm risk gruplarında yemeiçme 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 koltuklar arası) 

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

mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 

tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.0019.00 saatleri arasında müşteri 

kabul edebilmelerine, 

3. 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 etkinliklere dair ilgi (a) İl Hıfzıssıhha Kurulu 

Kararında belirlenen usul ve esasların süregelen uygulamasına devam edilmesine, 

4. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere ilgi (a) Hıfzıssıha Kurulu Kararında belirtilen 

usul ve esasların süregelen uygulamasına devam edilmesine, 

Ancak ilimizde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması 

kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden alınmış nikah veya nikah 

merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) 

için muafiyet uygulanacaktır. 

5. HES Kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme 

havuzu vb. tesislerin 09.00 – 19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine, 

6. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerin %50 

kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00 – 19.00 saatleri 

arasına faaliyette bulunabilmelerine, 

7. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla 

sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine, 

 

Alınan bu kararların Artvin il genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar 

hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi 

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 İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara 

iletilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Başkan 

Yılmaz DORUK 
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Üye 

Demirhan ELÇİN 

Belediye Başkanı 

Üye 

Opr. Dr. Gürol KÖROĞLU 

İl Sağlık Müdürü 

Üye 

Fahri ACAR 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 



 

 

Üye 

Dursun OKUR 

Tarım ve Orman İl Müdürü 

Üye 

Katip ÇİÇEK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. 

Üye 

Uz. Dr. S. Salih MEHMETOĞLU 

Artvin Devlet Hastanesi Yönetici 
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Uzm. Dr. Ahmet BARAN 

Halk Sağlığı Uzmanı 

Üye 

Nursal BÜLBÜL 

Serbest Eczacı 

Üye 

Dr. Vesile KIYIKCI 

25. Tugay Kom. Yrd. Tabibi 
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