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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  
 
 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 21.07.2020 tarihinde saat 14.00’de Kastamonu Vali Vekili Ünal 
KILIÇARSLAN başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri 
katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  
GÜNDEM: 
 İlimizde Koronovirüs (Kovid-19) ile ilgili lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. iş yerlerinin 
çalışma saatleri ile iş yerlerine yönelik ektedbirleri görüşmek. 
KARARLAR:  

Tüm Dünyada etkisi görülen Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve 
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 
alınmakta ve uygulanmaktadır.  

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için 
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin 
sürdürülmesi sağlanmaktadır.   

Bu çerçevede; 31.05.2020 tarih ve 65Noluİl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı5. maddesiile faaliyetleri 
geçici süreliğine durdurulan lokanta/restoran/kafe/kıraathane vb. iş yerlerinin 1 Haziran 2020 
tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’a kadar hizmet verebilecekleri kararı 
alınmış, söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış 
saatleri10.06.2020 tarih ve 68 Noluİl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 4. maddesi ile saat 24.00’a uzatılmıştır. 
Yine 01.07.2020 tarih ve 81 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (B) maddesi ile marketler, pazar/satış 
yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma 
saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştır. 

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- Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen 
tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, 
kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. 
işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel 
mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine, 

2- Pastane ve unlu mamullerin saat 24.00’ dan sonra oturarak müşteri kabul etmemeleri kaydı 
ile; faaliyetlerinin niteliği gereği, gel al ya da eve servis şeklinde saat 02.00’ ye kadar faaliyetlerini 
sürdürebilmelerine,  

3-07.05.2020 tarihli ve 54Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile berber, kuaför güzellik 
merkezleri/salonları vb. yerlerle ilgili kararlar alınmış olup, bu kararda belirtilen tedbirlerle ilgili bazı 
düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.  

a)Berberlerde; jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılmasına izin verilmesine, tıraş yaparken 1 metre 
mesafesi korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasına,  



b)Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerini 
verebilmelerine,  

c)Berber, Kuaför, Güzellik Merkezi ve Salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberinde yer alan; “Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” e “Berber, Kuaför 
ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” e uygun olarak faaliyetlerini sürdürmelerine,  

4-Market ve süpermarketlerin çalışanlar dâhil 4 metrekareye 1 kişiyi geçmeyecek şekilde 
müşteri kabul edebilmelerine, 

5- Çay ocakları ile ilgili aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.  
a) Çay ocaklarının saat:24.00’ e kadar hizmet verebilmelerine,  
b) Çay ocaklarına maske takılarak girilmesine,  
c) Çay ocaklarında müşterilerin ve çalışanların el hijyenini sağlamalarına yönelik tedbirler 

alınmasına,  
ç) Çay ocaklarının kapalı mekanlarının kapasitesinin çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişiyi 

geçmeyecek şekilde belirlenmesine,  
d) Açık alanlarda masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm 

olacak şekilde düzenlenmesine,  
e) Masalarda karşılıklı oturma düzeninin sağlanmasına, masa yanlarına sandalye 

konulmamasına,  
f) Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeninin 

uygulanmasına veya iki masa birleştirilerek kullanılmasına,  
g) Masa/sandalyelerin her müşteri sonrasında deterjanlı bezle, sonrasında da %70’lik alkolle 

silinmesine,  
ğ) Masa örtüsü kullanılmamalı, kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile 

değiştirilmesine,  
h) Müşterilere sunumun personel tarafından yapılmasına,  
ı) Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardakların su ve deterjanla 

yıkanmasına, 
i) Çay ocaklarında yiyecek ve içecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağı ve servis alanları 

“COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne göre 
düzenlenmesine,  

j) Yüksek bulaş riski bulundurduğundan dolayı kartlı ve taşlı oyunlar oynanmamasına, 
k) Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,  
6-İlgili odalar tarafından Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her faaliyet konusu için ayrı 

ayrı belirlenen tedbirlerin ilgili esnafa/işletmeye tebliğ edilmesine,  
7-Denetim ekiplerince rehberin takip edilerek, rehberde bulunan güncel tedbirlerin göz önünde 

bulundurulmasına karar verilmiştir. 
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. 
 


