
 

 T.C. 

KASTAMONU VALİLİĞİ  

İl Sağlık Müdürlüğü  
 

KARAR NO   : 59 

KARAR TARİHİ  : 19.05.2020 

  

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  
 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 19.05.2020 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:  
 Büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak iline yönelik seyahat kısıtlamasının uzatılması 

nedeniyle İlimizde alınacak tedbirler ile Ramazan Bayramı öncesinde berber, güzellik merkezi, kuaför 

vb. işyerlerinin hava sıcaklığı nedeniyle çalışma saatlerini yeniden görüşmek.  

KARARLAR : 

 Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında 

büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik alınan-alınacak 

tedbirler değerlendirilmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan 

15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar 

verilmiştir. Bu doğrultuda İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 

ve 72’nci maddesi kapsamında; 

 1) Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

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

ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm 

giriş/çıkışların 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'den 03 Haziran 2020 Çarşamba 

günü saat 24.00’e kadar geçici olarak durdurulmasına, 

 2) 1. maddede sayılan büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak ilinde yaşayan/bulunan tüm 

vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmalarının esas olmasına, 

 3) İlimiz giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 36 ve 38’inci kararlarında 

belirlenen istisnaların 1. maddede sayılan büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak ili için 

19.05.2020 Salı günü saat 24.00’den 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçerli 

olmasına, 

 4) 07.05.2020 tarih ve 54 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 1. Maddesi ile “Berber, güzellik 

salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmesine”  

kararı alınmış ancak bu işyerlerinde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun daha yüksek olacağı göz 

önünde bulundurularak berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs 

2020 tarihlerinde 09.00-23.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmesine, 

 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.  

 

 

 


