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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 31.05.2020 tarihinde saat 14.00’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) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri 

yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile şehir giriş/çıkış seyahat kısıtlamaları, lokanta, restoran kafe 

vb. iş yerleri, park, piknik alanları, mesire yerleri, spor tesisleri ve giyim pazarlarıyla ilgili kararları 

görüşmek.  

KARARLAR :   

 Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın, talimatları doğrultusunda; İlimizde salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçilmiştir. 

 Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 

geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine 

geçildiği, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında 28 Mayıs 2020 tarihinde 

toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda kısıtlamaların 

bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiştir.  

 Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 

72’nci maddeleri kapsamında; 

 1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin 

belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 

20. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde 

(uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra 

biletlemelerin yapılmasına, 

 2- Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 

ilimizde 19.05.2020 tarih ve 59 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 1-2-3. maddeleri kapsamında 

uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24.00’dan sonra 

sonlandırılmasına, 

 3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 21.05.2020 tarih ve 61 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 

ile düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek 

şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine, 

 4- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) 

Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine, 

 5- İlimizde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, 

kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile 

satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik 



faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde 

saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamasına, ( Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin 

bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), 

 6- İlimizde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA 

merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 

22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç 

saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu yerlerin belirtilen saatlerden sonra faaliyetlerini 

sonlandırmasına, 

 7- İlimizde daha önce alınan kararlar ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik 

alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. 

faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve 

mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına,  

 8- İlimizde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak 

adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri 

olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına 

uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlamasına, 

 9- Koronavirüsün (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberinde bulunan ilgili çalışma alanlarında, rehberdeki esaslar doğrultusunda hareket 

edilmesine, bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edilmesine, 

  

 10- İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin, 1 Haziran 

2020 tarihi itibariyle normal mesaiye başlamasına; kanser hastaları ve organ nakli olan hastaların ve 

immünsüpresif ilaç kullananların hastalığını hekim raporuyla belgeleyenler ile iş göremezlik raporu 

olanların raporda belirtilen süre müddetince idari izinli sayılmalarına, 

11- 02.04.2020 tarih ve 31 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ‘kamu personellerinin kolay 

temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafet ile mesaiye gelebilmesinin pandemi süresince 

uygun görülmesine’ şeklinde alınan kararın kaldırılmasına, 25.10.1982 tarih ve 17849 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve 

Kıyafetine Dair Yönetmelik ile Mülga Başbakanlığın 26.05.2007 tarih ve 2007/14 No.’lu Genelgesi 

göz önünde bulundurularak Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli yaz dönemi kıyafet 

uygulamasının 1 Haziran 2020-15 Eylül 2020 tarihi arasında uygulanmasına, 

12- Kreşler ve gündüz bakım evlerinin Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının 

belirlediği faaliyetler doğrultusunda faaliyetlerine 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye 

başlamasına, (EK-1 KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi) (EK-2 Milli Eğitim Bakanlığı 

tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere ek olarak özel okul 

öncesi eğitim kurumlarında uyulacak kurallar) 

13- İlimiz sınırları içerisinde yol güzergahlarındaki dinlenme tesislerinin faaliyetlerine 1 

Haziran 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamasına, 

14- İlimizdeki müze ve ören yerlerinin faaliyetlerine 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle 

başlamasına, 

15- Hayvan satış yerlerinin (pazarlarının) 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine 

başlamasına, pazar girişlerinde tek kullanımlık eldiven bulundurulmasına, maske kullanılma 

zorunluğuna uyulmasına, her para alış-verişinin ayrı eldiven ile  yapılmasına, hayvanlara tek 

kullanımlık eldiven ile temas edilmesine, hayvan pazarlarında sahte paraya karşı para kontrol cihazının 

bulundurulmasına, bu hükümlerin hayvan pazarı olan ilçelerimiz tarafından da karar altına alınmasına, 

16- Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamaların da belirlenen kurallar 

dahilinde kaldırılmasına, 



17- Sürücü kursları ve benzeri kursların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tıbbi 

maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere ek olarak motorlu taşıtlar 

sürücüleri kursu ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu, iş makinesi operatörlüğü 

kursu, gemi adamı yetiştirme kursu, pilot yetiştirme kursları, özel çeşitli kurslar, özel hizmet içi eğitim 

merkezleri, özel uzaktan öğretim yapan kurslarda uygulanacak kurallar dahilinde 1 Haziran 2020 tarihi 

itibariyle hizmet verebilmesine (EK-3) 

18- Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kamplarının 1 Haziran 2020 

tarihinden itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilmesine, bağlı oldukları 

kurumların kendi iç şartlarını belirlemesine, 

19- Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere 1 

Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayabilmesine,  

20- 06.05.2020 tarih ve 53 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 3. Maddesi ile alınan ‘KOVİD-19 

Pandemisinin hali hazırda devam ediyor olması, diyaliz hastalarının KOVİD-19 yönünden riskli grupta 

yer alması, diyaliz merkezlerinde tedavilerin toplu bir alanda yapılmasından dolayı personele ve 

hastaların birbirlerine hastalık bulaşma riski doğabileceğinden; tatil için İlimize gelmek ve tedavilerine 

burada devam etmek isteyen diyaliz hastalarının yaşamakta oldukları illerden yaptıkları müracaatların 

ikinci bir karar alınana kadar kabul edilmeyerek bulundukları şehirlerde diyaliz tedavilerine devam 

etmelerine’ kararının kaldırılmasına, 

21- 20.04.2020 tarih ve 48 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 3. Maddesi ile alınan ‘Sinop ili 

Boyabat ilçesinden İlimize gelişlerin çalışma ve sağlık vb. kabul edilebilir zorunlu sebepler haricinde 

sınırlandırılmasına, zorunlu sebepler olmadan gelenlerin Hanönü ilçesinde il sınırındaki kontrol 

noktasından geri döndürülmesine’ kararının kaldırılmasına, 

22- 09.05.2020 tarih ve 56 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı C bendi ile alınan ‘İlimize il 

dışından giriş yapanların takiplerinin yapılabilmesi için daha önceden olduğu gibi bu kişilerin 

bilgilerinin kolluk kuvvetlerince il/ilçe sağlık müdürlüğüne, toplum sağlığı merkezlerine bildirilmesi 

uygulamasının devamına, bu kişilerin ilgili toplum sağlığı merkezleri tarafından 14 günlük ev 

izolasyonuna alınmalarına, izolasyon kurallarına uymalarının sağlanması ve gerekli kontrol ile 

takiplerinin daha iyi yapılabilmesi için, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve İçişleri Bakanlığı 

sistemlerine bilgi aktaran halk sağlığı yönetim sistemine (HSYS) kayıtlarının yapılmasına, izolasyon 

kurallarına uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince işlem tesis edilmesine’ 

kararının kaldırılmasına, 

23- İl dışından gelenlerin ilimiz sınırlarındaki kontrol noktalarında ateş ölçümü uygulamasına 

devam edilmesine, 

24- İlimizde daha önce alınan kararlar gereği yurt dışı ve il dışından gelen vatandaşlarımızın 

yurt ve evlerde karantinaya alınma kararlarının kaldırılmasına, ilimizi ziyaret edecek kişiler ile 

mümkün olduğunca doğrudan temasta bulunulmamasına, İlimizde maske takma zorunluluğuna tabi 

olmalarına, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ilimizde seyahat ve gezilerini yapmalarına, 

25- İlimizin genelinde tüm açık alanlarla, işyerleri, resmi dairelerde maske takma zorunluluğu 

uygulamasının devamına, bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesi 

uygulamasının devamına, ayrıca vatandaşlarımızın kişisel hijyen kurallarına dikkat etmelerine, toplu 

halde kapalı ortamlarda bulunulmamasına dikkat edilmesine,   

26- 10 ve üstü kişi çalışan işyerleri ve sanayi kuruluşları için denetim ekipleri oluşturulmasına, 

denetim ekibinde İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kastamonu Ticaret ve 

Sanayi Odasından birer uzmandan oluşan denetim ekibi tarafından denetlenmesi, 

27-  KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan her iş kolu ile ilgili denetim 

formlarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanmasına ve denetim görevlilerine verilerek formlar 

rehberliğinde denetimlerin yapılmasına, 

28- Söz konusu kuralların özel sektör kapsamındaki tüm işyerleri ve ortak sağlık güvenlik 

birimlerince titizlikle uygulanmasına, yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığının 



https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html internet adresinde 

yayınlanan Kovid-19 Bilim Kurulu Rehberlerine göre hareket edilmesine, 

 İş bu kararların 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.  
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