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İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 tarihinde saat 17.30’da, Kastamonu Valisi Yaşar 

KARADENİZ başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri 

katılımıyla toplanarak, gündemdeki konula karara bağlanmıştır. 

GÜNDEM: Koronavirüs (KOVİD 19) kapsamında şimdiye kadar alınmış olan kararları 

kodifiye etmek, mevcut durumu ve tedbirleri değerlendirmek, kurul üyelerinden gelecek 

teklifleri görüşerek karara bağlamak. 

KARARLAR : 

 1-Koronavirüs (KOVİD 19) ile ilgili İlimizde yapılan çalışmalarla ilgili kurul üyelerine 

bilgi verilmesine, 

 2-İçişleri Bakanlığı’nın 15.03.2020 tarih ve E.5240 sayılı Koronavirüs Tedbirleri konulu 

yazısına istinaden İlimizde faaliyet gösteren genelevin faaliyetleri 16.03.2020 tarihi itibariyle 

geçici olarak durdurulmuş olup Koronavirüs salgını devam ettiğinden salgının sona erdiğine 

dair Bakanlıklardan ya da Devletimizin merkezi kuruluşlarından yeni bir genelge/yazı gelene 

kadar faaliyetinin durdurulmasının devamına, 

        3-Kastamonu İlimizdeki kamu-özel tüm sağlık kuruluşlarımıza acil ve zaruri haller dışında 

vatandaşlarımızın gitmemelerinin uygun olacağının tavsiye edilmesine,  

        4-Kastamonu ili Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarından karantina 

tedbirlerinin uygulanmasına yetecek miktarının boşaltılarak İlimize 14.03.2020 tarihinden 

sonra umre ve yurt dışından geleceklerin yerleştirilerek karantina altına alınma uygulamasının 

devamına, 

        5-Vatandaşlarımızın Koronavirüs (KOVİD-19) hastalığı bilinçlendirilme faaliyetlerinin 

Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla da yapılmasının devamına, 

sosyal medya ortamında ya da internet yoluyla yapılan Koronavirüs (KOVİD-19) paylaşımları 

konusunda halkımızın resmi kurumların yapacağı paylaşımlara itibar etmesinin devamına, 

        6-İlimize yurtdışından ve umreden 14.03.2020 tarihinden önce gelenlerin evlerinde en az 

14 gün boyunca Sağlık Bakanlığının belirlediği izolasyon kurallarına uymalarına ve evlerinden 

çıkmamalarına, bu konudaki kurallara uymayanların tespiti halinde kolluk kuvvetleri tarafından 

Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem tesis edilmesinin devamına,  

        7-İçişleri Bakanlığının çeşitli tarihlerde Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yazı ve 

genelgelerine istinaden;  

          a)Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve insanların çok    

yakın     bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen 

tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli 

lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile 

salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation 



vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, 

dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor 

merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmasının devamına, sadece yemek vb. 

hizmet sunan yerlerin sadece paket servis/kumanya hazırlayarak satış yapmasının devamına, 

b)Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum 

kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve 

faaliyetlerinin (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hâriç) geçici olarak 

ertelenmesinin devamına,  

   8-Koronavirüs ile ilgili İlimiz merkezindeki gayri sıhhi müesseseler ve meskenlerde 

yıkanamayacak nitelikteki gıda maddeleri satan ve imal eden bütün işyerleriyle (bakkal, 

lokanta, fırın, market, avm, vb. diğer işletmeler) pazar yerleri, seyyar satıcılar ve  gıda sağlığı 

ile ilgili bulunan bütün yerlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyeler tarafından 

denetimlerinin yapılarak, açıktan satışı yapılan her türlü yıkanamayacak  gıda maddesinin el 

temasının kesilmesinin, bu nitelikteki gıda maddesi ekmek vb. satışını yapan ilgili işletmelerin 

görevlilerince eldiven giyilmesi, üretici ve satıcılar tarafından ambalajlanarak tüketiciye 

sunulmasına, işyerlerinde gerekli hijyenin sağlanmasının devamına,   

     9-Özellikle ekmek gibi yıkanamayacak gıda maddelerinin dağıtımının yapıldığı kapalı 

kasa araçların temizliğinin ve hijyen kurallarına uygunluğunun denetlenmesi, gıda maddesinin 

taşındığı kasa vb. taşıma nakliye kaplarının gelişi güzel bakkal, market vs. önlerine, açık 

alanlara bırakılmasının engellenmesine, hijyen kurallarına uygun olarak çıplak elle temas 

etmeden direk satış reyonuna yerleştirilmesine, satış reyonlarının hijyen ve temizliğinin 

sağlanmasının devamına,  

    10-Yıkanamayacak nitelikteki gıdaların satış reyonlarına tüketicinin çıplak elle temasını 

engellemek amacıyla tek kullanımlık şeffaf eldiven niteliğindeki hijyen ekipmanlarının 

kullanılmasının sağlanmasının devamına, 

        11-İl Merkezinde hizmet veren pastane, kantin vb. işletmelerin içerisinde yer alan oturma 

alanlarındaki mevcut masa ve sandalyelerin kaldırılması, vatandaşlarımızın pastane, kantin vb. 

işyerlerinde oturarak hizmet verilmemesinin, ilgili işletmelerin sadece satış yapmasının 

sağlanması, ilgili işletmelerin temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmesine, ilgili 

işletmelerin oturma alanı, vb yerlerin faaliyetlerinin engellenmesinin devamına, 

        12-Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkemizdeki at yarışları da 

durdurulmuş olmasına rağmen ganyan bayii olarak tabir edilen bazı mekanların hala açık 

olduğu ve yurt dışındaki at yarışları üzerinden bahis oynatıldığı görülmüş ve buralarda 

vatandaşlarımızın toplanmasına sebep olunduğu anlaşıldığından, halk sağlığını korumak için 

ganyan bayilerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına; ganyan bayileri ile beraber 

faaliyet yürüten İddia bayisi mekanların da faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, 

müstakil İddia bayilerinin faaliyetlerine devam edebileceğinin devamına, 

        13-İl Merkezi ve ilçelerimizde bulunan cami ve mescitler vb. toplu namaz kılınabilecek 

her yerde  salgın hastalık riski sona erinceye kadar; vakit namazlarının cemaatle kılınmamasına, 

Cuma namazlarının kılınmamasına, Camilerde ezanların okunmasına devam edilmesine, 

isteyen vatandaşlarımızın namazlarını münferiden eda edebilmeleri için cami görevlileri 

nezaretinde camilerin açık tutulmasına, camilerden akşam ezanını müteakip görevliler 

tarafından "Saygıdeğer halkımızın dikkatine! Salgın hastalık riski sona erinceye kadar 

camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen 

namazlarınızı evinizde kılınız." şeklinde duyuru yapılmasına, tüm bu uyarılar ile ilgili duyuru 



metninin vatandaşlarımızın görebileceği şekilde camilerin girişlerine asılmasına, 

uygulamalarının devamına, 

        14-Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu taziye evlerinin/taziye düzenlenen 

yerlerin faaliyetlerinin durdurulmasının ve uygulamasının kolluk kuvvetlerince titizlikle takip 

edilmesinin devamına, ev, taziye çadırı vb. gibi yerlerde toplu halde ibadet, sohbet, mevlüt vb. 

okutmak amacıyla bir araya gelmenin bulaşma riskini artıracağı değerlendirildiğinden bu tarz 

etkinliklerin yapılmaması uygulamasının devamına, 

        15-İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi pazaryeri yanında bulunan kapalı ve açık oto 

pazarının salgın hastalık riski sona erinceye kadar kapatılmasına, 

        16-Koronavirüs (KOVİD-19) salgınından vatandaşlarımızın korunması ve salgının 

yayılmasını engellemek amacıyla; İlimiz Merkez ve ilçelerinde askere alma süreci kapsamında, 

askere gidecek olan vatandaşlarımız için düzenlenecek toplu olarak askere uğurlama 

törenlerinin salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden bu tür faaliyetlerin 

durdurulmasına/engellenmesine, kararın vatandaşlarımıza duyurulmasına,  

        17-Pandemi ile mücadele kapsamındaki görevlilerin hastane dışında bulaştırma riskini en 

aza indirmek amacıyla sağlık çalışanlarımızdan isteyen ve ilçelerden görevlendirme ile gelen 

personellerin kamu kurum ve kuruluşları misafirhanelerinde ücretsiz olarak konaklamasının 

sağlanmasına, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin AFAD İl Müdürlüğü ile İl Sağlık 

Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak paket ya da kumanya şeklinde karşılanmasına ve bu 

uygulamanın ilçelerden görevlendirmeyle gelen personelin geçici görevi sona erene kadar 

devamına, 

        18-Vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında birçok kez 

fiziksel temas nedeniyle Koronavirüsün yayılımını artırarak vatandaşlarımız açısından riskli 

olabilecek; İlimiz Merkezindeki berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin 

faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının devamına; 

        19-Koronavirüs (KOVİD-19) salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm 

vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki 

vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları (kanser hastaları ve organ nakli olanlar ) bulunanlar 

büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık 

alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında 

seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaktadırlar. Bu 

durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü şahıslar ile kronik rahatsızlıkları olanların kendi 

hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı 

ve tedavi gereksinimi arttırarak, insanların hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve 

kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.  

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda 65 yaş ve üstü şahıslar ile anılan kronik 

rahatsızlıklara sahip kişilerin hastane veya tedavi randevuları, asıl ikametlerinin bulundukları 

yerlere gitmek, 1. derece yakınlarının hayatını kaybetmesi ve bakılmadığı takdirde telef olma 

ihtimali bulunan arı, kümes hayvanı ve evcil hayvanlarının hayatiyetini sürdürmeleri ile görevli 

mülki amirin uygun göreceği sebepler dışında ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, 

parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa 

çıkmalarının yasaklanması uygulamasının devamına, 

65 yaş ve üzere olanlarla kronik rahatsızlığı olanların yakınları tarafından ziyaretlerinin 

durdurulmasına, ancak ihtiyaçlarının yakınları tarafından kapıdan vermek kaydıyla 



karşılanabileceğine, bu kişilerle aynı adreste ikamet edenlerden çalışma vb. nedenlerle dışarıyla 

teması olanların hane içinde sosyal mesafenin korumalarının (az 1 metre) tavsiye edilmesine, 

a-İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını 

bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan şahısların mağdur olmaması; temel 

ihtiyaçlarını karşılamak için İl Merkezinde Vali başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek 

Grubu oluşumunun devamına, 

b-Vefa Sosyal Destek Grubu; il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, Vali tarafından 

belirlenmiş il halk sağlığı başkanı, il belediye başkan yardımcısı, il sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmayı teşvik başkanı, Kızılay dernek başkanı ve il müftüsünden  oluşturulmuş, gerekli 

koordineyi sağlamak üzere Vali Yardımcısı Ünal KILIÇARSLAN yetkilendirilmiş, iş ve 

işlemleri yürütmek üzere 112 Çağrı Merkezi Müdürü Eşref ŞAHİN görevlendirilmiş olup bu 

görevlilerin faaliyetinin devamına, 

c-İl Merkezinde Vali tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan şahısların sağlık 

başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmış, 

ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen şahısların 112, 155, 156 numaraları 

üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin 

üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu 

görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiş olup uygulamanın devamına, 

ç-Akaryakıt istasyonlarındakiler hariç olmak üzere içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve 

restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde; 

müşterilerinin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermektedirler. Bu nedenle tüm lokanta ve 

restoran ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanmış, bu alanlara 

müşteri kabul etmemeleri uygulamasının devamına, 

20-İlimiz Merkezinde yolcu taşımacılığı faaliyetleri kapsamında taşımacıların; 

a- Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 

17.00'den itibaren Valiliğimizin izni ile yapılmaya başlanmıştır. İlimiz Merkezinden Ankara ve 

İstanbul illerine sabah ve akşam birer olmak üzere en fazla 2 otobüs seferi; Trabzon ve İzmir 

güzergahına birer otobüs seferi düzenlenmiş, sefer düzenleyecek firmanın Şehirlerarası 

Otobüsçüler İşletme Derneği koordinesinde firmalarca sırayla yapılması uygulamasının 

devamına, 

b- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğuna, ancak 

tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden 

veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak 

yeri bulunmayan vatandaşlarla ilgili görevlendirilen Vali Yardımcısı Vedat YILMAZ’ın uygun 

bulduğu mücbir (zorlayıcı) sebebi olanların şehirlerarası yolculuk yapmasının Valiliğimiz izni 

ile gerçekleştirilebilmesine uygulamasının devamına, 

c- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımızın Valiliğimiz 

koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi 

talebinde bulunulmasına, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve 

süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi 

düzenlenmesine, seyahat izin belgelerinin yolcularca seyahat süresi sonuna kadar saklanması 

kararının devamına,  

           ç-Seyahat İzin Kurulu Başkanlığına Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürü Mehmet Ruhi 

TEMÜR, yedeği Hukuk İşleri Şube Müdürü Mustafa GÖKCE’nin, İl Emniyet Müdür 



Yardımcısı Özcan GÜLER (yedeği Suat ÖZDEMİR), Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı 

Serkan BAHÇACIOĞLU (yedeği Mehmet YURT), Otobüs Terminali Müdürü Fatih YAMAN 

(yedeği Bilgi İşlem Sorumlusu Serdar BENLİOĞLU) ve Şehirlerarası Otobüsçüler İşletme 

Derneği Başkanı Atilla BAYDI (yedeği Aydın ÇATAL) görevlendirilmiştir. Bu kurula   

otogarlarda görev yapmak üzere uygun bir alan Kastamonu Belediye Başkanlığına uygun bir 

yer tahsis edilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca seyahat etmesine izin verilen 

otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla otogar 

çıkışında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personelinin görevlendirilmesi yapılarak sağlık 

kontrol noktası oluşturulmuş, Seyahat İzin Kurulu ve Sağlık Kontrol Noktasında görev 

yapacaklar için görevin niteliğine uygun yer Kastamonu Belediye Başkanlığınca tahsis edilmiş, 

d- Yapacakları seferlerde görsel yayın cihazlarında yolculara koronavirüs ile ilgili 

gerekli bilgilendirme yapılması ile yolcuların kişisel hijyene karşı duyarlı olmaları yönünde 

gerekli uyarılarda bulunulması uygulamasının devamına, 

e- Yapılan her seferden sonra otobüste temizlik ve dezenfekte işlemlerinin titizlikle 

yapılması uygulamasının devamına,  

f- Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hijyen kurallarına riayet eden mola yerlerinin 

tercih edilmesi hususlarının tüm yolcu taşımacılığı yapan firmalarına duyurulması 

uygulamasının devamına, 

g- Yapılacak seferlerde, otobüs personeli de dahil yolcuların ellerinin temizliğinin 

sağlanmasını teminen, temizlik için dezenfektan ve kolonyanın otobüslerde bulundurulması 

uygulamasının devamına,  

ğ-Hasta olduğu şüphesi olan yolcular için en arkadaki koltukların bu durumdaki 

yolcuların taşınmasını teminen boş tutulması uygulamasının devamına,  

h-Hasta olduğu değerlendirilen yolcuların arka koltuklara yerleştirilerek bu yolculara 

ağız maskesi verilmesi uygulamasının devamına, 

            ı-Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından 

yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılmasına ve ilgililere bilgi 

verilmesi uygulamasının devamına, 

i-Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların T.C. Kimlik 

Numaraları, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini ve ikamet adreslerini içeren listenin 

gidilecek yerdeki Valiliğe/Kaymakamlığa bildirmesine ve listenin bir örneğinin otobüs 

sürücüsüne verilmesi uygulamasının devamına, 

            j-İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığınca, ilimize gelecekleri bildirilen 

yolcuların il girişlerinde kontrollerinin gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını 

gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle Valiliğimizce 

belirlenen yerlerde karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle 

gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine 

ve tebliğ edilen hususlara uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesi uygulamasının 

devamına, 

           k-Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık 

kontrolünden İl Sağlık Müdürlüğünce geçirilmesinin sağlanması uygulamasının devamına, 

           l-Yolculuğuna izin verilen otobüslerin seyahat güzergahlarında ancak il/ilçe otogarında 

durmasına, otogarı bulunmayan ilçelerin Kaymakamlıklarınca belirlenen yerlerde 

durabileceklerine, durdukları illerin/ilçelerin Valiliklerince/Seyahat İzin 



Kurulu/Kaymakamlıklarınca seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk 

olması durumunda alabilmesi uygulamasının devamına, 

          m-Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına, 

          n-İzinsiz yolculukların önlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma 

Komutanlığınca yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin planlanmasına, Kaymakamlıklarca 

da kontrol ekibi oluşturulmasına, özel araçla seyahat edenlerin tamamının da gerekli her türlü 

kontrollerinin ilgili kolluk kuvvetlerince yapılmasına ve bu şahıs/şahıslara ait kayıtların 

tutulmasına, sefer harici minibüs, midibüs, otobüs vb. araçla seyahat edenlerin de gerekli 

kontrol ve kayıtlarının kolluk kuvvetlerince tutulmasına, izinsiz ticari taşımacılık yapanlar 

hakkında da gerekli işlemlerin ilgili kolluk kuvvetlerince yapılması uygulamasının devamına, 

          o-Otobüs güzergahlarında mola verdikleri yerlerin sürekli hijyen kuralları açısından İl 

Sağlık Müdürlüğünce denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri 

sağlanması uygulamasının devamına,  

ö-İlimiz Merkezinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma 

Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet yürüten taşımacılarımız tarafından işlem tesis edilmesi 

uygulamasının devamına;  

p-Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten firmaların, seyahat esnasında verilen dinlenme 

molalarında, mola esnasında taşıt içerisinde dezenfektan işlemlerinin yapılması ile taşıta 

çıkmak, inmek, tutmak veya kol dayamak için yapılmış aparatların dezenfektanlarla 

temizlenmesi uygulamasının devamına,  

21-İl merkezindeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının 

(şehirler arası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin % 

50’si oranında yolcu kabul etmelerine, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin mümkün 

olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada 

olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde 

olması uygulamasının devamına, 

22-Hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, 

amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm 

kuşların, yolcu beraberi ve ticari kapsamda ülkemize girişinin askıya alınmış olup, söz konusu 

tedbirin yerine getirilmesine, alınan kararların ilgili firmalara duyurulmasına, aksine hareket 

eden firmalar içinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde işlem tesis edilmesi 

uygulamasının devamına,  

23-İlimiz Merkezinde yapılacak nikah işlemleri ile ilgili olarak; 

a-İki nikah merasimi arasında yeterli sürenin bırakılmasına, her nikah merasiminden 

sonra salonların havalandırılmasına ve dezenfekte edilmesi uygulamasının devamına,   

b-Belediye binaları ve belediye nikah salonları dışında gerekli olmadıkça nikah 

kıyılmaması uygulamasının devamına,  

c-Nikah merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını engelleyecek ve 

sosyal mesafeyi koruyacak biçimde düzenleme yapılmasına, 

24-İl Merkezinde atıkların toplanmasına yönelik olarak; 

a-Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya 

materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması uygulamasının 

devamına,  



b-Bu kapsamda, hususiyetle ambalaj atıklarını gerek ambalaj atığı üreticilerinin gerekse 

şehir içindeki cadde ve sokaklardan toplayanlara yönelik olarak pandemi devam ettiği sürece 

maske, eldiven, kıyafet gibi koruyucu ekipman temini yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, 

25-İlimiz Merkezinde bazı firmaların başta sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşların 

ihtiyaç duyduğu N-95 koruyucu maske, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük gibi 

tıbbi malzemeleri dünya üzerinde birçok ülkede oluşan talep karşısında yüksek fiyatla satma 

beklentisi ve arayışı nedeniyle iç piyasaya vermekten kaçındıkları, bu durumda ülkemizdeki 

salgınla mücadeleyi zorlaştırarak başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaşımızın 

hayatını riske atmaktadır.  

Bu kapsamda 15.05.1959 tarih ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 1. ve 6. maddeleri ve 

bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ilgi (b) Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri 

Yönetmeliği’nin 1. ve 4. maddeleri a, b, c bentleri 29. maddesinin 7.  fıkrası 03.01.2014 tarih 

ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale 

Planı’nın 1.6. Plan Türleri ve Entegrasyonu maddesi hükümleri çerçevesinde ülkemizde normal 

hayatı durduran veya kesintiye uğratan, acil müdahaleyi gerektiren KOVİD-19 Pandemi 

salgınını önlemek vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığına bağlı İl 

Sağlık Müdürlüğü ilgili birimleri ile koordineli olarak anılan malzemelerinin üretimini, 

ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü fabrika, depo, ambar, ecza deposu, eczane, 

medikal, malzeme satan işletmeler ve benzeri yerlerdeki malzeme stoklarının tespit edilmesine, 

gerek görülen durumlarda belirtilen mevzuat hükümlerince gerekli işlemlerin yapılarak 

belirtilen malzemelerin İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaç duyacağı miktardaki malzemelerin  

depolarda muhafaza edilmesine, harici malzemelerin üretim ve satışında kısıtlama yapılmaması 

uygulamasının devamına,   

26-Sağlık Bakanlığınca İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimi yapılacak KOVİD-19 Pandemi 

salgınında kullanılması düşünülen her türlü ilaçların eczanelerde ve depolarda raporlu kişiler 

veya İl Sağlık Müdürlüğünce reçeteli bildirimi yapılacaklar haricindekilere verilmemesi 

uygulamasının devamına,  

27-İl Merkezinde havaalanı, otogar, polis ve jandarma kontrol noktalarına yolcu giriş 

ve çıkış kontrol noktalarına vücut ısısı ölçer cihazlar konularak, ölçümlerin belediye ve kolluk 

kuvvetlerince yapılmasına, ölçüm neticesinde 38 derece ve üzeri vücut ısısı tespit edilmesi 

durumunda Sağlık Müdürlüğü 03662141066-2141186 nolu telefon üzerinden irtibata geçilerek 

konu ile ilgili gerekli önlemlerin alınması uygulamasının devamına,   

28-İlimizde diyaliz tedavisi gören hastaların tedavi işlemlerinde ve diyaliz hastalarının 

nakli sırasında sağlık tedbirleri açısından gerekli hassasiyetin ve diyaliz hastalarına kolaylığın 

gösterilmesi uygulamasının devamına,  

29-İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarındaki yemekhanelerin kapatılarak, yemek 

hizmetini alan personellere paket servis şeklinde teslim edilmesi uygulamasının devamına,  

30-İlimiz Merkez ve İlçelerinde 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından 

görevlendirilen 112 ekipleri hastaları yerinde değerlendirmektedir. 112 ekiplerince hastanın 

değerlendirmesi sonucunda KOVİD-19 bulguları belirlenmesi halinde hastanın hastaneye 

gitmemek yönünde direnç göstermesi durumlarında; hasta sağlığı ve salgın riski nedeniyle 

kolluk kuvvetleri yardımıyla hastaların hastaneye götürülmesine,   



31-İl Merkezindeki tüm marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesine, 

market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 

(depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olmasına, tüm marketlerin hizmet alanı 

büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asılarak 

ilan etmelerine, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri almalarına, 

market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterilerin 

içeriye alınmamasına, marketlerin girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile 

beklemeleri gerektiğini müşterilerine sürekli hatırlatarak market girişinde görülecek şekilde bu 

hususu belirten afişler asılmasına, kasiyer, manav reyonu çalışanı vb. müşterilerle temas eden 

görevlilerin de işveren tarafından koruyucu tedbirlerinin alınması uygulamasının devamına,  

32-İl Merkezinde faaliyet gösteren insanların birbiriyle çok yakın mesafede çalışıldığı 

dövme salonu vb. işyerlerinin geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulması uygulamasının 

devamına,  

33-İl Merkezinde hizmet veren görevi gereği aynı kişinin sürekli başkaları ile temas 

ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, kurye, tahsildar gibi görevlilerinin müşterileri ile temas 

ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanması 

uygulamasının devamına,  

34-Akaryakıt istasyonundakiler hariç olmak üzere “İl Merkezindeki tüm marketlerin 

09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesine, market içindeki en fazla müşteri sayısının 

müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri 

kadar olmasının devamına, marketlerin hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek 

maksimum müşteri sayısını market girişlerine asılarak ilan etmelerine, içeride belirlenen sayıda 

müşteri bulunması için gerekli tedbirleri almalarına, market içinde belirlenen sayıda müşteri 

var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterilerin içeriye alınmamasına, marketlerin girmek 

için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini müşterilerine 

sürekli hatırlatarak market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afişler asılmasına, 

kasiyer, manav reyonu çalışanı vb. müşterilerle temas eden görevlilerin de işveren tarafından 

koruyucu tedbirlerinin alınmasına, kararı alınmış olup ancak bakkalların ve büfelerin bu 

karardan muaf tutulmaları uygulamasının devamına, 

35-1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca 

belediye ve mahalli idare birliklerinin meclisleri ile İl Genel Meclisinin 2020 yılı Nisan, Mayıs 

ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi uygulamasının devamına,  

36-Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin 

toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde, ilgili mevzuatlar çerçevesinde olağanüstü toplantı 

yapılması gerekli olduğu durumlarda; KOVİD-19 salgın riskine karşı sağlık tedbirlerinin 

alınarak izin verilmesine,  

37-Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın 

barınma, çalışma alanlarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol 

edilmesine, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü 

ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına, 

38-Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımının kontrol edilmesi hem 

de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli tedbirlerin trafik zabıtası 

ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınması uygulamasının devamına, 



39-Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve 

hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal 

üretimin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanmasına, 

40-1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri gereğince, 

komşuluk, akrabalık vb. aile ziyaretlerinin zorunlu olmadıkça yapılmamasının tavsiyesine; 

ayrıca başka bir yerleşim yerinden İlimiz merkez ve köylerine gelen İlimizde ikameti 

bulunmayanların köylerde muhtarlıklar tarafından boş bir eve yerleştirilmesine, 15 gün süre 

ile insanlarla temas kurmalarının engellenmesine, ihtiyaçlarının muhtarlıklar tarafından 

bedelinin gelen kişiler tarafından ödenmek kaydıyla karşılanmasına, bu kapsamda İl merkezine 

ziyarete gelecek olan ikametleri İlimizde olmayanların da bedeli kendileri tarafından ödenmek 

kaydıyla 15 gün süreyle otellerde konaklamasına, bu süre içinde insanlarla temas kurmaları ve 

süre dolmadan ziyaret gerçekleştirmelerinin yasaklanması uygulamasının devamına,  

41-Vatandaşlarımızın sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel 

gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç 

maddelerinin satışına izin verilmemesine, 

42-Sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç 

maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması 

uygulamasının devamına, 

43-Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış 

yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde 

pazar/satış yerlerinin düzenlenmesinin uygun olduğuna, 

 44-Bu amaçla İlimiz Merkezindeki  tüm pazar yerlerinin genişletilmesine (ilave cadde 

ve sokakların dahil edilmesi vb.), yeni satış yerlerinin belirlenmesine, gerek görüldüğünde 

geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar 

yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesine, tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte 

kullanılmasının uygun olduğuna,  

 45-Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas 

edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenerek 

satışının yapılmasının sağlanmasının devamına,  

 46-Pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından ambalajsız 

satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı 

tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sürekli kontrol 

edilmesinin devamına, 

 47-Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu 

önlemleri alınmasının sağlanmasına, bu kararın belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları 

tarafından denetlenerek gerekli işlemlerin yapılmasının devamına, 

 48-Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon 

hususunda gerekli tedbir alınmasının devamına, 

 49-Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyetlerini yürütmesine; buna 

yönelik tebligatların pazar esnafına yapılmasının kontrolüne, 

50-Pazar yerleri/satış yerlerinde Belediyenin pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el 

dezenfektanı konusunda destek olmalarının devamına, 

51-İkametleri Kastamonu’da bulunanların Koronavirüs salgını ile mücadelede 

kapsamında dolaşımlarını azaltarak zaruri ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmamaları ile 



Koronavirüsle mücadele kapsamında başta Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında 

oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu kararlarına riayet etmelerinin devamına, 

52-İl Merkezinde hafta sonunda vatandaşlarımızın, mesire ve piknik alanlarında; piknik 

yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada 

bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel 

önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk 

oluşturabileceği değerlendirildiğinden; 

a-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23’üncü ve 72’nci maddeleri gereğince; 28-

29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında, 

İlimizde vatandaşlarımızın mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık 

tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerin yapılmaması, 

b-İl Merkezinde belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı 

araçlardan sürekli olarak “Vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları 

ve evde kalmaları” için ikaz/anons yapılmasına, kolluk görevlileri tarafından cadde ve 

sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda 

uyarılması uygulamalarının devamına, 

 53-Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu 

görevi yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmadığının 

bilinmesine, 

54-İlimiz Merkezi ve köylerinde Koronavirüs (KOVİD-19) salgınından 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile mevzuat dahilinde izin 

belgesine sahip gıda maddeleri satan seyyar satıcılar hariç olmak üzere satış yöntem ve 

araçlarına bakılmaksızın her türlü seyyar satıcılar ile seyyar hurdacılık vb. faaliyette 

bulunulmasının yasaklanmasının takip edilmesine, 

55-İlimiz Merkezinde faaliyet gösteren eczanelerin mesaisinde herhangi bir değişiklik 

olmamasına rağmen, kırk metrekare ve üzeri büyüklükteki eczanelere sosyal mesafeye de 

dikkat edilerek en fazla üç kişinin aynı anda girebileceğine, kırk metre kareden daha küçük 

eczanelerin ise aynı anda en fazla iki müşteriyi kabul edebileceğine, eczanelerin gişe benzeri 

bir düzenleme yaparak dışarıdan da satış yapabileceğine, 

56-İl merkezinden seyahat edecekler ile satış yapmak maksatlı gelecek olanlar hariç 

olmak üzere ilçeler ve Merkez köylerinden İl Merkezine minibüslerle gelişlerin salı ve 

cumartesi günleri ile sınırlandırılmasına, bu sınırlamanın tedavi amacıyla, birinci derece 

yakınlarının taziyesine geleceklerin ve ikametleri İl Merkezinde olanlara uygulanmamasına, 

 İş bu kararlara aykırı hüküm bulunan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının geçersizliğine 

ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve 

kuruluşlar tarafından uygulamanın titizlikle 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.  

 


