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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 
İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 04.11.2020 tar h nde saat 10.00’da Kastamonu Val s  Avn  

ÇAKIR başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler  katılımıyla 
toplanarak, gündemdek  konular karara bağlanmıştır.  
GÜNDEM:  
 İl m zde Koronav rüs (Kov d-19) le lg l  alınacak ek tedb rler  görüşmek. 
KARARLAR: 

Koronav rüs (Kov d-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzen  açısından oluşturduğu 
r sk  yönetme, sosyal zolasyonu tem n, f z k  mesafey  koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronav rüs B l m Kurulunun öner ler , Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tal matları doğrultusunda b rçok tedb r kararı alınarak uygulamaya 
geç r lm şt r. 

B l nd ğ  üzere Kov d-19 salgını tüm ülkelerde etk s n  göstermeye devam etmekte ve vaka 
sayılarında c dd  artışlar yaşanmaktadır. Özell kle Avrupa kıtasında salgının seyr nde b r yükselme 
görülmekte olup k ş ler n toplu olarak b r araya gelmeler n  önlemeye yönel k b rçok Avrupa 
ülkes nde tedb r kararları alınmakta ve kamuoyu le paylaşılmaktadır. 

Ülkem zde de çer s nde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönem n n temel prens pler  
olan tem zl k,  maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyr  ve olası r skler göz önünde 
bulundurularak hayatın her alanına yönel k uyulması gereken kurallar ve önlemler 
bel rlenmekted r. 

Bu çerçevede 03.11.2020 tar h nde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 
Cumhurbaşkanlığı Kab nes nde alınan kararlar doğrultusunda ve İl İdares  Kanunu’nun 11/C 
maddes  le Umum  Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nc  maddeler  kapsamında; 

1. Sağlık Bakanlığı “Cov d-19 Salgın Yönet m  ve Çalışma Rehber ” le lg l  Hıfzıssıhha 
Kurul kararlarımızda bel rlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denet m faal yetler n n 
vatandaşlarımızın kalabalık şek lde bulunab ld ğ  pazaryer , market, otogar, toplu ulaşım aracı,  
cadde/sokak, park ve bahçeler, alışver ş merkezler  g b  yerlerde yoğunlaşmasının 
sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdek  10 günlük süreçte konu bazlı denet mlere ağırlık 
ver lmes ne, 

2. Aşağıdak  şyerler n n en geç saat 22.00’de kapanmalarının sağlanmasına; 
- Evlere paket serv s ve gel--al şekl ndek  uygulamalar har ç olmak üzere lokanta, restoran, 

pastane, kafe, kafeterya g b  yeme-- çme yerler  ( çk l / çk s z ayrımı olmaksızın), 
 - Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, 
 -Berber, kuaför, güzell k merkez  g b  şyerler , 
- N kah/düğün salonları, 
- Halı sahalar ve spor salonları, 
- İnternet kafeler/salonlar ve elektron k oyun yerler , b lardo salonları ve lunaparklar, 
- T yatro, s nema ve konser salonları, 
- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler, 
3. 26.08.2020 tar h ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelges  doğrultusunda başta 

kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanay  tes sler  dah l) kuruluşlarında 
uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma g b  esnek çalışma yöntemler nden azam  düzeyde 
faydalanılmasının sağlanmasına, 



Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları le özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz 
önünde bulundurulmak suret yle l genel nde mesa  saatler n n başlama ve b t ş dönemler n n İl 
Pandem  Kurullarında değerlend r lerek l genel  ç n b r planlamaya g d lmes ne, 

Mesa /vard ya başlangıç saatler n n sabah 06.00’dan t baren kademel  olarak başlatılarak 
ara d nlenmes  dah l olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-16.30, 08.00-
17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 vb. mesa /vard ya uygulamalarına geç lmes ne,             

4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller 
dışında hane halkı dışındak  k ş lerle temas ed lmemes  ve ev z yaretler nden kaçınmaları 
konularında b lg lend r c /b l nçlend r c  faal yetlere ağırlık ver lmes ne, 

Yukarıda bel rt len esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden t baren 
geçerl  olacak şek lde uygulanmasına, 

Karar ver lm şt r. İş bu kararın lg l  kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne, karar gereğ nce 
görev  bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın tak p ed lmes ne, alınan kararlara 
uymayanlara Umum  Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nc  maddes  gereğ nce dar  yaptırım 
uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un lg l  maddeler  gereğ nce 
şlem yapılmasına, konusu suç teşk l eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanunu’nun 195’ nc  

maddes  kapsamında gerekl  adl  şlemler n başlatılmasına oy b rl ğ  le karar ver ld . 
 
 
 
 
 


