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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

İlimiz  Hıfzıssıhha  Kurulu  03.04.2020  tarihinde  saat  21.30’da  Kastamonu  Valisi  Yaşar
KARADENİZ  başkanlığında  aşağıda  adı,  soyadı,  unvanı  ve  imzaları  bulunan  kurul  üyeleri
katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır. 

GÜNDEM: 
İlimizde Koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili alınacak tedbirler, 

KARAR :
        Koronavirüs  (KOVİD-19)  salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulunun önerileri,  Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun
11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddesi kapsamında aşağıdaki
ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

1-  İl  merkezinde  01.01.2000  tarihinden  sonra  doğmuş  olanların  sokağa  çıkmalarının
03.04.2020 tarihi saat 24.00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına, 

2-  İlimizde  pazar  yeri,  market  ve  toplu  olarak  çalışılan  işyerlerinde  vatandaşlar  ile
çalışanların maske kullanmalarına, maske takma zorunluluğunun pazarlarda, pazar esnafı için de
geçerli olmasına, 

3- İlimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden
toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine,

4-  İlimizde  ikamet  edenlere  ait  olan  araçlar  istisna  olmak  üzere  Seyahat  İzin  Belgesi
olmaksızın İlimize gelmek isteyen temel ihtiyaç  (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi
malzemeler  başta  olmak üzere tüm ticari  faaliyetlerin  sürekliliği  için gerekli  olan ürün ve/veya
malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve
araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat
makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilmesine, belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere
giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonra teslim ilinden ayrılarak İlimize
dönebilmesine,  bu  şekilde  giriş/çıkışı  sınırlandırılan  ile  giren  ticari  araç  sürücüleri  seyahatleri
süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye
uymak zorunluluğu olduğuna,  bu malzemeleri  taşıyan araçlar  hariç  olmak üzere 30 büyükşehir
Adana,  Ankara,  Antalya,  Aydın,  Balıkesir,  Bursa,  Denizli,  Diyarbakır,  Erzurum,  Eskişehir,
Gaziantep,  Hatay, İstanbul,  İzmir,  Kahramanmaraş,  Kayseri,  Kocaeli,  Konya,  Malatya,  Manisa,
Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak
plakalı illere ait plakalı araçların Seyahat İzin Belgesi olmaksızın  İlimize girmelerine müsaade
edilmemesine,

İş  bu  kararların  ilgili  kurum  ve  kuruluşlara  gönderilmesine,  karar  gereğince  görevi
bulunan  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından  uygulamanın  takip  edilmesine, alınan  kararlara
uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para
cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılmasına,  konusu suç teşkil  eden davranışlara  ilişkin  Türk Ceza  Kanunu’nun 195’inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar verildi. 


