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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 14.09.2020 tarihinde saat 11.00’de Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, 

gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM:  

 İlimizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek. 

KARARLAR: 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla 

mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet 

edilmesi elzemdir. 

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet 

edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, halk 

sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında; 

1. İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel marifetiyle 

Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve 

uygulamanın onay verdiği kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerine izin verilmesine, 

sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanların kolluk 

kuvvetlerine/İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek daha önce tespit edilen yurtlarda ilgilinin durumuna 

göre karantina ya da izolasyon altında tutulmalarına, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat edecek vatandaşların sorun yaşamaması adına 

önceden akıllı cihazlar üzerinden HES uygulamasından, e-devlet üzerinden veya cep telefonuyla 

SMS yoluyla HES kodu sorgulamalarını yaparak onay verilmesi halinde müracaat etmelerinin doğru 

olacağıyla ilgili bilinçlendirmesi için gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin yapılmasına, 

2. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, 

PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt 

pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına,  

Karar verilmiştir. İş bu kararın 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. 

 

 

 

 

 

 


