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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 tarihinde 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 salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, 

vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat 

sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri 

kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştır.  

 

Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci 

maddeleri kapsamında;  

 

1- 01.06.2020 tarih ve 32 No’lu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nın 5. maddesi ile lokanta ve 

restoranların faaliyetlerinin 22.00’a kadar sürdürebilmeleri kararı alınmıştır. Ancak bazı işletmelerin faaliyet 

niteliği gereği gece boyunca hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin değerlendirmeler bulunmakta olup, 

lokanta ve restoranların saat 22.00’ye kadar oturarak müşteri kabul etmeleri esas olmakla beraber, faaliyetinin 

niteliği gereği saat 22.00’a kadar oturarak müşteri kabul etme hizmetinin sonlandırılarak saat 24.00’e kadar 

gel al ya da eve servis şeklinde hizmet vererek faaliyetlerini 24.00’te sonlandırmalarına,  

 

2- 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 35-36. maddelerinin aşağıda belirtilen 

hususlara riayet edilmesi kaydı ile Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri Meclislerinin Haziran ayı 

toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesine, toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 

Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte;  

a.Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine KOVİD-19 kapsamında alınması 

gereken önlemlerle ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde 

uyulması gereken kurallar) asılmasına,  

b.Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 

dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna 

başvurmalarının sağlanmasına,  

c.Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonunun 

sağlanmasına, özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlemin mutlaka 

yapılmasına,  

ç.Uygun yerlerde el antiseptiğinin bulundurulmasına,  

d.Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına,  



e.Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmesine ve 

toplantılar esnasında maskenin çıkarılmamasına,  

f.Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırmasının 

sağlanmasına,  

g. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik 

ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,  

 

3-Şehirler arası ulaşım araçlarıyla, 100 km. kadar olan şehirlerarası yolculuklarla il içi yolculuklarda 

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun hazırlamış olduğu “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi” esas alınarak rehberde yer alan "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu 

alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde 

çapraz olarak oturulmalıdır”hükmüne özellikle dikkat edilmesine, 

 

 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. 
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