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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 09.03.2021 tarihinde saat 17.30’da Kastamonu Valisi Avni 

ÇAKIR başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin  katılımıyla 

toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM: 

 İlimizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında şehirlerarası seyahat tedbirlerini 

görüşmek. 

KARARLAR: 

 Koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, 

salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir 

kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü 

normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, 

yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına göre 

belirlendiği yeni birsürece girilmiştir. 

 Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan  

üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım 

faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla; 

 İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci 

maddeleri kapsamında; 

        1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 

düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesiolan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması 

zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul 

edilebilmesine, 

        2.İlimiz otogar terminal binasında bulunan yemeiçme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane 

vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Kovid19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere 

uymak kaydıyla 01.12.2020 tarihli ve 117 Noluve 03.03.2021 tarih ve 2021/13 Nolu kararlarımızla 

getirilen açılışkapanış saatlerine bağlı olmaksızın Ilimizinçok yüksek riskli iller arasında olmaması 

şartıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet 

göstermelerine, karar verilmiştir. 

 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. 

 

 

 

 

  


