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T.C.

ORDU VALĠLĠĞĠ 

ĠL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI 

Karar Tarihi: 02/03/2021 Karar No: 2021-15 

Ġlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 02.03.2021 tarihinde saat 08.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL 

BaĢkanlığı’nda toplanmıĢ olup, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aĢağıdaki kararları almıĢtır. 

ALINAN KARARLAR 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaĢıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaĢlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaĢlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması baĢta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaĢlarımızla 

paylaĢmaktadır.  

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta 

olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir 

düĢüĢ yaĢanmıĢ olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği 

kamuoyunun malumudur. 

CumhurbaĢkanlığı 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 kararlaĢtırılmıĢ ve vatandaĢlarımıza duyurulmuĢtu. 

1 Mart 2021 günü Sayın CumhurbaĢkanımız BaĢkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni 

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

Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiĢtir. 

CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 

ayrı risk grubuna  (düşük,  orta,  yüksek,  çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir 

seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile 
uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiĢ ve Ek1’de yer alan tabloda gösterilmiĢtir. 

Ġlimiz Risk Gruplarına Göre Alınacak yeni tedbirler kapsamında Çok  Yüksek Risk 

Grubunda yer aldığı için, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaĢlarımızın sağlığını korumak 

amacıyla 02.03.2021 tarihinden itibaren Ordu ili genelinde;

1. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı 
Genelgesi, Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler 

ve KiĢiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil 

Ģekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat edilmesine 
dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, 
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2. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

 Hafta içi günlerde 21.0005.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

 Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den

başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde 
uygulanmasına, Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanmamasına, 

3. 65 yaĢ ve üzeri ile 20 yaĢ altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin; 3 
saatten 4 saate yükseltilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş 
altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği şeklinde 
yeniden düzenlenmesine, 

4. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim 
kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalıĢanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum 

adresi ile çalıĢma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri Ģartıyla, güzergah ve ilgili 

saatlerle sınırlı olacak Ģekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
5. Yeme içme yerlerinin, 10.0020.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 

20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet vermesine, (işyeri içerisinde 
hizmet sunumu yapılmayacaktır.)

6. Faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin, yeni bir karar 
alınıncaya kadar kapalı kalmasına,

7. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m² alan ayırmak, 
katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

Ayrıca nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının 
kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü 
organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah 
veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden 
Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan 
dilekçe ile bildirilmesine, 

8. Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluĢları ve bunların üst kuruluĢları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel 

kurul dahil kiĢilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine, 

9. 2021/5 sayılı CumhurbaĢkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalıĢma saatleri tüm Türkiye’de 
normale döndürülmüĢ olup, bu kapsamda İlimizde kamuda mesai saatlerinin 
08:00-12:00/13:00-17:00 şeklinde uygulanmasına, (Valiliğimizce gerek görülmesi halinde İl 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit 
edilebilecektir.)

10. Salgınla mücadelede kalıcı baĢarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe 
kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak Ģekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun 

tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli tedbirlerin 
alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari iĢlem tesis edilmesine ve konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılmasına; 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Tuncay SONEL 

Vali 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Uzm.Dr.Hakan HACISALĠHOĞLU 

Ġl Sağlık Müdürü V. 

Mehmet Fatih VARGELOĞLU 

Ġl Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin ÖZTÜRK 

Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürü 

Kemal YILMAZ 

Ġl Tarım ve Orman Müdürü 

Uzm. Dr. Atila GÜRGEN 

Ordu Devlet Hast. BaĢtb. 

Dr. Ali TOMAKĠN 

Hudut Sahiller 

Dr. Mithat YAĞLI 

Serbest Tabip 

Ecz. Necla AYDIN 

Serbest Eczacı 

Ek: Ek-1 
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Sağlık Bakanlığınca Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

belirlenen kurallar ile Maske, 

Mesafe, Temizlik kurallarına uymak 

kaydıyla, 

Sağlık Bakanlığınca Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

belirlenen kurallar ile Maske, 

Mesafe, Temizlik kurallarına uymak 

kaydıyla, 

Sağlık Bakanlığınca Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

belirlenen kurallar ile Maske, 

Mesafe, Temizlik kurallarına uymak 

kaydıyla, 

Sağlık Bakanlığınca Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

belirlenen kurallar ile Maske, 

Mesafe, Temizlik kurallarına uymak 

kaydıyla, 

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI 

 

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 

saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak 

belirlenmesi. 

 

 

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 

saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak 

belirlenmesi. 

 

 

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 

saatlerinin 21.00-05.00 saatleri 

olarak belirlenmesi. 

 

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 

saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak 

belirlenmesi. 

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI 

 

Hafta sonu sokağa çıkma 

kısıtlamasının, hafta içinde olduğu 

şekilde uygulanması (21.00-05.00 

saatleri arası) 

 

 

Hafta sonu sokağa çıkma 

kısıtlamasının, hafta içinde olduğu 

şekilde uygulanması (21.00-05.00 

saatleri arası) 

 

 

 

 

 

 

Hafta sonu sokağa çıkma 

kısıtlamasının Cuma 21.00 -

Cumartesi 05.00; Cumartesi 21:00 - 

Pazartesi 05.00 saatleri arasında 

uygulanması, 

 

 

Hafta sonu sokağa çıkma 

kısıtlamasının Cuma 21.00 -

Cumartesi 05.00; Cumartesi 21:00 - 

Pazartesi 05.00 saatleri arasında 

uygulanması, 
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65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTINA YÖNELİK KISITLAMALAR 

 

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 

yaş altı genç ve çocukların sokağa 

çıkma kısıtlamasının kaldırılması,  

 

 

 

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 

yaş altı genç ve çocukların sokağa 

çıkma kısıtlamasının kaldırılması,  

 

 

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı 

vatandaşlarımız için getirilen sokağa 

çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate 

yükseltilmesi, (65 yaş ve üzeri için 

10.00-14.00; 20 yaş altı için 14.00-

18.00) 

 

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı 

vatandaşlarımız için getirilen sokağa 

çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate 

yükseltilmesi, (65 yaş ve üzeri için 

10.00-14.00; 20 yaş altı için 14.00-

18.00) 

65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı 

gençler ve çocukların toplu ulaşım 

araçlarını kullanabilmesi, 

65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı 

gençler ve çocukların toplu ulaşım 

araçlarını kullanabilmesi, 

65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı 

gençler ve çocukların toplu ulaşım 

araçlarını kullanabilmesi, 

65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı 

gençler ve çocukların şehir içi toplu 

ulaşım araçlarının kullanılmasını 

kısıtlanması, (Mevcut uygulamanın 

devamı) 

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 

Sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 

ile birlikler ve kooperatiflerin genel 

kurul dahil yapacakları etkinliklere; 

kişi başına minimum 8 m2 alan 

ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü 

geçmemek üzere izin verilmesi, 

 

Sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 

ile birlikler ve kooperatiflerin genel 

kurul dahil yapacakları etkinliklere; 

kişi başına minimum 8 m2 alan 

ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü 

geçmemek üzere izin verilmesi, 

 

Sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 

ile birlikler ve kooperatiflerin genel 

kurul dahil yapacakları etkinliklere; 

kişi başına minimum 8 m2 alan 

ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü 

geçmemek üzere izin verilmesi, 

Sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 

ile birlikler ve kooperatiflerin genel 

kurul dahil etkinliklerinin 

ertelenmesi, (Mevcut uygulamanın 

devamı) 
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NİKAH MERASİMLERİ 

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki 

düğünlerde katılımın kişi başına 

minimum 8 m2 alan ayırmak ve 

katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 

1 saatle sınırlı olmak üzere izin 

verilmesi, 

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki 

düğünlerde katılımın kişi başına 

minimum 8 m2 alan ayırmak ve 

katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 

1 saatle sınırlı olmak üzere izin 

verilmesi, 

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki 

düğünlerde katılımın kişi başına 

minimum 8 m2 alan ayırmak ve 

katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 

saatle sınırlı olmak üzere izin 

verilmesi, 

 

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki 

düğünlerde katılımın kişi başına 

minimum 8 m2 alan ayırmak ve 

katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 

saatle sınırlı olmak üzere izin 

verilmesi, 

 

YEME-İÇME YERLERİ 

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, 

pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi 

yeme-içme yerlerinin (Salgın 

Yönetimi Çalışma Rehberinde masa-

sandalye arasında bırakılması 

öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) 

açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı 

olacak şekilde %50 kapasite ile 

07.00-19.00 saatleri arasında 

çalışması ve saat 19:00-21.00 saatleri 

arasında sadece paket servisi veya 

gel-al şeklinde çalışması, 21.00-

24.00 saatleri arasında sadece paket 

servis şeklinde çalışması, 

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, 

pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi 

yeme-içme yerlerinin (Salgın 

Yönetimi Çalışma Rehberinde masa-

sandalye arasında bırakılması 

öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) 

açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı 

olacak şekilde %50 kapasite ile 

07.00-19.00 saatleri arasında 

çalışması ve saat 19:00-21.00 saatleri 

arasında sadece paket servisi veya 

gel-al şeklinde çalışması, 21.00-

24.00 saatleri arasında sadece paket 

servis şeklinde çalışması, 

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, 

pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi 

yeme-içme yerlerinin (Salgın 

Yönetimi Çalışma Rehberinde masa-

sandalye arasında bırakılması 

öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) 

açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı 

olacak şekilde %50 kapasite ile 

07.00-19.00 saatleri arasında 

çalışması ve saat 19:00-21.00 saatleri 

arasında sadece paket servisi veya 

gel-al şeklinde çalışması, 21.00-

24.00 saatleri arasında sadece paket 

servis şeklinde çalışması, 

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, 

pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi 

yeme-içme yerlerinin 10:00-20:00 

saatleri arasında paket servisi veya 

gel-al şeklinde 20.00-24.00 saatleri 

arasında sadece paket servis şeklinde 

çalışması, 
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SPOR TESİSLERİ 

Girişlerde HES kodu kullanılması ve 

seyirci/refakatçi/misafir alınmaması 

kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. 

tesislerin 09.00-19.00 saatleri 

arasında çalışması,  

Girişlerde HES kodu kullanılması ve 

seyirci/refakatçi/misafir alınmaması 

kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. 

tesislerin 09.00-19.00 saatleri 

arasında çalışması,   

 

Halı saha, yüzme havuzu vb. 

tesislerin kapalı tutulması, (Mevcut 

uygulamanın devamı) 

 

Halı saha, yüzme havuzu vb. 

tesislerin kapalı tutulması, (Mevcut 

uygulamanın devamı) 

 

 

 

 

 




