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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

      İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 29.05.2020 günü saat 14.00’da Kaymakam Kemal BALABAN 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile telekonferans yoluyla 

toplandı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.  

 

GÜNDEM: 

 

      İlçemizde Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri 

yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkma 
kısıtlamasına ilişkin kararları görüşmek. 

 

KARARLAR: 

 

      Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve 
üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Diğer yandan, 
Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde; 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için 
uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş 
aralığındaki gençlerimizin ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş 
ve üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde 
faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları 
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında; 
 

1. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme 

sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif 

sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik 

kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

 
2. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş 

olanların (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, 
 
3. Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcı, aile 

büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk 

yapabilmesine, 

 

4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için; 
 



31.05.2020 Pazar günü ve aksi yönde bir karar alınmadıkça haftanın her Pazar günü 14.00-20.00 

saatleri arasında, 

 
0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için; 
 
03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü ve aksi yönde bir karar alınmadıkça haftanın 

her Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, 

mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

 
5- Hanönü ve Araç ilçeleri dahilinde yeni vaka görülme süresinin 15 günü geçmesi ve temaslı 

vakanın da olmaması nedeniyle bu ilçelerde ikamet eden ve daha önceki kararlar ile seyahat 
kısıtlamasının kaldırılmış olduğu ilçeler için de 18-65 yaş aralığında olanlarla sınırlı olmak, sosyal 
mesafeye uymak, maske takma ve seyahat ettikleri aracın koltuklarının en fazla % 50’sinin dolu olması 
kurallarına uymak şartıyla 30.05.2020 tarihi saat 00.01 itibariyle Kastamonu’nun tüm ilçelerinin 
merkez ve köylerinden ilçe merkezimize, ilçe merkezimizden de Kastamonu’nun tüm ilçelerinin 
köylerine ve ilçe merkezlerine, bu yerleşim yerleri için alınmış olan seyahat sınırlaması kararlarının 
kaldırılmasına,   
 

İşbu 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. 

 

 

 

           Başkan                                                    Üye                                                            Üye 
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Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 

 

 

 



 


