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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 03.03.2021 tar h nde saat 09.00’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) salgını kapsamında ş yerler n n çalışma saatler  ve alınacak 
ek tedb rler hakkında görüşmek. 
KARARLAR: 

Koronav rüs salgınıyla mücadele v rüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedb rler 
kapsamında 04.11.2020 tar hl  ve 110 Nolu, 01.12.2020 tar hl  ve 117 Nolu ve 07.12.2020 tar hl  ve 
118 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararlarımız le bazı şyerler n n açılış ve kapanış saatler ne sınırlamalar 
get r lm şt r. 

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyr nde görülen yavaşlama üzer ne 1 Mart 2021 
tar h nde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kab ne’de; hâl hazırda uygulanmakta 
olan tedb r ve kuralların ller n r sk grubuna göre kademel  olarak esnet lmes  kararlaştırılarak 
kontrollü normalleşme sürec ne da r temel usul ve esaslar bel rlenm şt r. 

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tesp t ed len kr terlere göre ller 4 ayrı r sk grubuna (düşük, 
orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledek  tedb r sev yeler  buna göre bel rlenm ş ve 
her b r r sk grubunda uygulanacak tedb rler kamuoyu le paylaşılmıştır. 

İl İdares  Kanunu’nun 11/C maddes  le Umum  Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nc  
maddeler  kapsamında; 

1. Cumhurbaşkanlığı Kab nes nde bel rlenen kr terler doğrultusunda 02.03.2021 tar hl  ve 
2021/12 Nolu kararımızla orta r sk grubunda bulunan l m zde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, 
tatlıcı vb. g b  yeme çme yerler  le kıraathane ve çay bahçes  g b  ş yerler  ç n 07.00-19.00 saatler  
arasında % 50 kapas te le müşter ler ne şyer nde h zmet sunacak şek lde çalışab lme mkânı 
get r lm şt r. 

Bu doğrultuda daha önce açılış-kapanış saatler  bel rlenm ş olan şyerler n n de (bakkal, 
market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzell k salonu, terz , ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış 
saatler n n orta r sk grubundak  l m zde 07.00-20.00 saatler  arası olarak bel rlenmes ne, 

2. 09.12.2020 tarih ve 119 Nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1’ inci Maddesi Aşağıdaki 
Şekilde Düzenlenmiştir; 

1- İl Emn yet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığınca z ns z yolculukların önlenmes , 
Kov d-19 yayılımının engellenmes , sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının 
bel rleneb lmes , Kov d-19 poz t f ve temaslı şahısların tesp t ed leb lmes  ç n İl merkez ne g r şlerde 
oluşturacakları kontrol noktalarında Sağlık Bakanlığı ve Koronav rüs B l m Kurulu tarafından tesp t 
ed len kr terlere göre yüksek r sk ve çok yüksek r sk grubunda yer alan llerden gelenler n  

a) Vücut ısılarının ölçülerek 38 derece ve üzer nde olanların Val l kçe bel rlenm ş yurtlara 
alınarak testler n  müteak p kalma amacıyla bel rtt kler  yerde kamet ve zorunlu 10 (on) günlük zo-
lasyona tab  tutulmalarına, 

b) Ateş  normal ve her hang  b r olumsuzluğu olmayan ve İl m z dâh l nde kamet etmeyenle-
r n bel rtecekler  adreste 10 (on) gün zolasyonda tutulmalarına,  

c) İl m ze yüksek r sk ve çok yüksek r sk grubunda yer alan llerden gelen ve zolasyon 
altında tutulanların tak b n n kolluk kuvvetler  le şb rl ğ  ç nde muhtarlar vasıtasıyla yapılmasına, 



ç) Bel rtt kler  adreste zolasyona tab  tutulacakların T.C. K ml k Numaralarının muhtar-
lar/kolluk görevl ler  tarafından Toplum Sağlığı Merkez ne let lerek Val l k tarafından hazırlanan uy-
gulama le tak b n n yapılmasına, 

d) Eğ t m ve tur zm maksadıyla ya da t car  ve tarımsal faal yet yürüten ş rket, şahıslar le 
tevd  ed len b r kamu görev n  yürütme amacı le İl merkez ne gelenler n kapsam dışında tutulmala-
rına, 

3. F lyasyon ek pler n n salgını kontrol altına alma amacı le yapacak oldukları her türlü k ş  
ya da şyer  taraması le Kov d-19 vakası le yakın temaslı olarak düşünülen k ş ler tak p süreler  
çer s nde Kov d-19 semptomlarının gel ş p gel şmed ğ ne bakılmaksızın zorunlu olarak, f lyasyon 

ek pler nce PCR numunes  alınab lmes ne, 
 Karar ver lm şt r. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi 

bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın 
durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara 
ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 
 
 
 


