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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 13.08.2020 tarihinde saat 10.00’da Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR 

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

gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM:  

 Bilardo salonlarında alınması gereken önlemler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa 

çıkma kısıtlamaları hakkındaki tedbirleri görüşmek. 

KARARLAR:  

  Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının, kamu düzeninin bir 

parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve 

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne 

kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. 

 İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise 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 işletmelerin tekrar faaliyete 

geçmeleri ve yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

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; 

A) Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19) 

salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla 16.03.2020 tarih ve 4 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımız 

ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve 02.06.2020 tarih ve 66 Nolu 

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki 

sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) 

veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici 

bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı. 

Bu kapsamda; 

1. Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan 

bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla 

faaliyetlerine başlamasına, 

2. Sağlık Bakanlığının https://covid19bilgi.saglik.gov.tr internet adresinde güncel hali “Kovid-

19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nde yayımlanacak olan “Kovid-19 Kapsamında Bilardo 

Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına, 

3. Kovid 19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin 

iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine, 

4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda faaliyet yürütecek bilardo salonlarının 

haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/


 

B) Koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında; 21.03.2020 tarih ve 11 nolu kararımız ile risk 

grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve 

ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10.06.2020 tarih ve 68 nolu kararımız ile söz konusu kısıtlama 

esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir. 

Gelinen aşamada Valiliğimizce;  

1. İlimizdeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri 

hastaların bu kategorilerdeki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 

sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın elde edilecek veriler doğrultusunda belirlenmesine, 

2. Bu duruma ilişkin kararların İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınarak duyurulmasının 

sağlanmasına, 

3. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmamasına,  

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.  

 

 

  


