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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 14.05.2020 Perşembe günü saat 10:00’da Küre Kaymakam V. 

Hayrettin Buğra GÜZEL, Başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile olağanüstü olarak 

toplanarak gündemde belirtilen konuları görüşerek karara bağlamıştır. 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

 

İlçemizde Koronavirüs (COVİD-19)  ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi; 

 

                   ALINAN KARARLAR 

 

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 : 

 

1- Koronavirüs (KOVİD 19) ile ilgili alınan önlemler ve vatandaşlarımızın bu önlemlere uyma 

konusunda göstermiş olduğu hassasiyet sonucu, mücadelede önemli bir mesafe kaydedilmiş olup; bu 

sonucun sıkı önlemler sayesinde alındığı ve ancak bu önlemlere devam edilmesi halinde korunulabileceği 

hususu göz önüne alınarak; bu durumun korunması ve yeni bir salgın dalgasının önüne geçilmesi için 

Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, vatandaşlarımızın aile ziyaretlerinden ve İlimiz dışından 

gelenlerle temastan kaçınmaları; bayramlaşmanın telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılmasının tercih 

edilmesinin tavsiyesine; 

2- İl dışından gelenlerin boş evlerde ya da ücreti kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla 

konaklama tesislerinde 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma uygulamasının devamına; karantina 

süresince bu kişilerle temasta bulunulmamasına; karantinadaki kişilerin bu kurala uymaları hususunun İl 

Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince; ayrıca köylerde bu kurumların yanı sıra köy muhtarlarınca 

takibine; 

3- Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için, 24–26 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine ve il merkezine ile ilçe 

merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine; 

4- Ramazan Bayramı’nda toplu bayramlaşma programlarının yasaklanmasına; 

5- Cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, işyerleri ve bunların önlerinde maske 

takma zorunluluğu getirilmesine, bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesine; 

6- Konut siteleri içindeki ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bulunulmasının yasaklanmasına; 

site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına; 

7- Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerine gelen müşteri bilgilerini (ad, soyad, T.C. 

Kimlik Numarası, geldiği tarih) kayıt altına alarak sadece olası bir KOVİD-19 vakasının filyasyon 

çalışmaları kapsamında kullanılmak maksadıyla talep edilmesi halinde sağlık teşkilatı mensuplarına 

teslim edilmesine; 



8- İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü ve aksi yönde bir 

karar alınmadıkça her pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal 

mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine; 

9- Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 20 Mayıs Çarşamba günü ve aksi 

yönde bir karar alınmadıkça her çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 22 Mayıs Cuma günü 

ve aksi yönde bir karar alınmadıkça her cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle 

sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı 

çıkmalarına izin verilmesine; 

10- 17 Mayıs Pazar günü ve aksi yönde karar alınıncaya kadar her pazar günü risk grubundaki 

vatandaşların dışarı çıkacağı saatlerde riski azaltmak amacıyla, diğer vatandaşların gönüllü olarak 

evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya 

yapılmasına, hazırlanacak duyuru metninin Belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk 

araçlarından günde en az 5 kez anons yapılmasına ile köy ve mahalle muhtarlarınca da bu hususun 

duyurulmasına; 

11- 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların, 

dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulaması devam ettiğinden, 

gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin yapılmasına, 

  

 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 

başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

             BAŞKAN                                     ÜYE                 ÜYE 

  Hayrettin Buğra GÜZEL             Salih TURAN                           Dr. Hüsnü TOP 

      Küre Kaymakam V.                             Belediye Başkanı                                          Başhekim 

       


