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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

İlimiz  Hıfzıssıhha  Kurulu  04.04.2020  tarihinde  saat  13.00’de  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 Kanunu’nun
11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddesi kapsamında ve 04.04.2020
tarihi  saat  11.00’de toplanan İl  Pandemi Kurulunda görüşülen hususlar  doğrultusunda aşağıdaki
tedbirlerin alınması gerekmektedir:

1- Merkeze bağlı “Halife, Aksinir, Duruçay, Arız, Kırcalar, Ahmetbey, Sarıömer, Hocaköy,
Koruköy, Dereköy, Gömeç, Hacıbey, Emirler (Merkez/Şeker), Gölköy, Yukarı Kuyucak, Örencik”
dışındaki köylerden yük taşımacılığı yapan araçlar ile servis araçları (kamu ve özel kuruluşların
servisleri dahil belge/kimlik vb. ile belgelemek şartıyla) hariç olmak üzere otomobil ve minibüslerin
İl  Merkezine  ve  ilçe  merkezlerine  geliş-gidişlerin  06.04.2020  tarihi  saat  00.00’dan  geçerli
girişlerinin yasaklanmasına,

2- Bu köylerde yaşayanların temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi
malzemeler başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları malzeme listelerinin köy muhtarlıkları vasıtasıyla
tespit edilmesine, bedelleri ihtiyaç sahipleri tarafından karşılanmak kaydıyla Belediye Başkanlığı ve
Vefa  Destek  Grubu  koordinesinde  ihtiyaç  sahiplerine  ulaştırılmasına,  ilaç,  eczacılık  ve  sağlık
maksadıyla (20-65 yaş arasında bir yakınının ilaç temini) ile tedavi amacıyla seyahatlerin bu yasak
kapsamı dışında tutulmasına, özel ve kamu çalışanlarına seyahat izin belgesi düzenlenmesine, her
ilçenin  kendi  ilçe  merkezi  ile  doğrudan  ilişkisi  olan  köyleri  belirleyip  bu  yasaktan  muaf
tutulmalarına,

3- Sağlık  kuruluşları  başta  olmak  üzere  kamu kurum kuruluşlarında,  marketlerde,  özel
ticari  kurumlarda  ve  pazaryerlerinde  tıbbi  atık  kutularının  konularak  eldiven,  maske  vb.  tek
kullanımlık malzemelerin hava ile temasını kesecek bir poşet vb. içerisinde tıbbi atık kutularına
atılmasına, 

4- Banka şubesi önündeki ve PTT önlerindeki ATM’lerin uygun alanlarına el dezenfektanı
konulmasına (ilgili banka ya da PTT tarafından), bu dezenfektanların sürekli olarak kullanıma hazır
halde bulunmasına,

5- ATM önleri, market önleri ve pazaryeri girişleri vb. olmak üzere vatandaşlar arasında
sosyal  mesafeyi  gözetmek  için  bekleme  alanlarında  çizgi  ile  en  az  1  metre  olacak  şekilde
ilgililerince mesafelerin işaretlenmesine,

6- Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam
saatlerini  beklemeden  alış  verişlerini  yapmalarının  sağlanmasına,  bu  dönemin  özel  bir  dönem
olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunda duyuru metninin
Belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anonslar yapılmasına,



7- İl  Sağlık  Müdürlüğüne bağlı  tüm araçlar  ile  26.  Bölge  Kastamonu Eczacı  Odasının
resmi  plakalı  araçlarına  seyahat  izin  belgesi  düzenlenmesine,  düzenlenen  belge  bilgilerinin  de
kolluk birimlerine iletilmesine,

8- İlimiz kadın konuk evine başvuruların 30 gün süreyle kabul edilmemesine,
9- İlimiz Merkez ilçesi Halifekuyucağı Köyü köy merkezinde (bağlılar hariç) Koronavirüs

(KOVİD-19) vakasının, yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi, olası vaka
ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin olması nedeniyle; Koronavirüs
(KOVİD-19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; köy merkezine giriş-çıkışlara
izin verilmeyerek 04/04/2020 tarih ve 13.00 saati itibariyle ikinci bir karara kadar karantina altına
alınmasına,  istisnai  durumlar  dışında  dışarıya  çıkılmamasına,  gerekli  tüm  güvenlik  ve  sağlık
tedbirlerinin azami derecede alınmasına,

10-Koronavirüs  (KOVİD-19)  salgınıyla  mücadele  kapsamında  başta  sağlık  teşkilatı
çalışanları  olmak  üzere  tüm kamu  görevlilerine  önemli  görevler  düşmektedir.  Bu  nedenle  köy
muhtarlarımızın ikinci bir düzenlemeye kadar köylerinde kalmalarına,  

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.

 


