
      

  

 

T.C. 

DADAY KAYMAKAMLIĞI 

Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliği 

 

 

KARAR NO  : 08 

KARAR TARİHİ :24.03.2020 

                                                                 

İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

       İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 24.03.2020 günü saat 10.00’da Kaymakam Kemal 

BALABAN başkanlığında aşağıda; adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki 

ile toplandı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.  

 

 GÜNDEM: 

 

 1- Kovid-19 (Koronavirüs) hakkında alınması gereken ek önlemler 

           

 KARAR: 

            

1- İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 89780865-153-E.5823 sayılı yazılarına 

istinaden;  

 

*İlçemizdeki tüm marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,  

*Market içindeki en fazla müşteri sayısının, müşteriye doğrudan hizmet sunulan alanın 

(depolar, idari vb. bürolar hariç) onda biri kadar (örneğin hizmet sunulan alan 100 metrekare 

ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri bulunması) olmasına, tüm marketlerce hizmet alanı 

büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine 

asılarak ilan edilmesine, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin 

alınmasına, market içerisinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan 

başka müşterinin içeri alınmamasına, marketlerce; içeriye girmek için bekleyen müşterilere en 

az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğinin sürekli olarak hatırlatılmasına ve market 

girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılmasına, bu kararlardan akaryakıt 

istasyonlarındaki satış yerleri, bakkal ve büfelerin  muaf tutulmasına, 

*Marketlere ilişkin kararların Belediye Başkanlığınca ve kolluk birimlerince takip edilmesine,  

 

2- İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 89780865-153-E.5823 sayılı yazılarına 

istinaden;  

 

*İlçemizdeki tüm ilçe içi ve ilçeler arası taşıma yapan araçlar, araç ruhsatında belirtilen yolcu 

taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmesine,  

*Araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek 

şekilde olmasına,  

*Bu hususların uygulanmasının İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri ve trafik zabıtasının 

etkin denetimi ile kolluk birimlerimiz tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesine, 

 

 3-  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 11418647-249-E.1905 sayılı  

  yazıları gereğince; 

 

*Toplu yolcu taşımacılığı yapan firmaların yapacakları seferlerde 65 yaş ve üzeri yolcu 

taşımamaları, 



      

  

 

 *Taşıma faaliyeti henüz gerçekleştirilmemiş olan 65 yaş ve üzeri yolcuların varsa daha önce 

ödemiş oldukları ücretlerin iade edilmesine,              

 

 

4-  İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 16.03.2020 tarihli ve 04 nolu kararları gereğince; 

 

*İlçemizdeki tüm sağlık kuruluşlarına acil ve zaruri haller dışında vatandaşlarımızın 

gitmemelerinin uygun olacağının tavsiye edilmesine, 

*Sosyal medya ortamında yapılan Covid-19 paylaşımları konusunda halkımızın resmi 

kurumların yapacağı paylaşımlara itibar etmemesine, 

*İlçemize yurt dışından ve umreden 14.03.2020 tarihinden önce gelen vatandaşlarımızın 14 

gün boyunca Sağlık Bakanlığının belirlediği izolasyon kurallarına uymaları ve evden 

çıkmamaları hususunda kurallara uymayan vatandaşlarımızın tespiti halinde kolluk kuvvetleri 

tarafından Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem tesis edilmesine,   

*Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok 

yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen 

nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe,kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, 

nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, 

playstation vb.) her türlü kapalı açık oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokali, yüzme havuzu, 

hamam, sauna, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 

Pazartesi saat 24.00 itibariyle durdurulmasına,  

*Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının 

eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icrai 

zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibariyle 

durdurulmasına, 

*Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetlerinin 

16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibariyle durdurulması nedeniyle ilçemizdeki kolluk 

kuvvetlerince hükümlerin uygulanmasına ve titizlikle takip edilmesine, 

 

5- İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18.03.2020 tarihli ve 05 nolu kararları gereğince; 

 

*Coronavirüs ile ilgili ilçemizdeki gayrisıhhi müesseseler, meskenler, yıkanamayacak 

nitelikteki gıda maddeleri satan ve imal eden bütün işyerleri (bakkal, lokanta, fırın, market vb. 

diğer işletmeler), pazar yerleri, seyyar satıcılar ve gıda sağlığıyla ilgili bulunan bütün yerlerin 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyeler tarafından denetimlerinin yapılarak açıktan 

satışı yapılan her türlü yıkanamayacak gıda maddesinin el temasının kesilmesi, bu nitelikteki 

gıda maddesi, ekmek vb. satışını yapan ilgili işletmelerin görevlilerince eldiven giyilmesi, 

gerekirse üretici ve satıcılar tarafından ambalajlanarak tüketiciye sunulmasına, işyerlerinde 

gerekli hijyenin sağlanmasına, 

*Özellikle ekmek gibi yıkanamayacak gıda maddelerinin dağıtımının yapıldığı kapalı kasa 

araçlarının temizliğinin ve hijyen kurallarına uygunluğunun denetlenmesi, gıda maddesinin 

taşındığı kasa vb. taşıma nakliye kaplarının gelişigüzel bakkal, market vs önlerine açık 

alanlara bırakılmasının engellenmesine, hijyen kurallarına uygun olarak çıplak elle temas 

etmeden direkt satış reyonuna yerleştirilmesine, satış reyonlarının hijyen ve temizliğinin 

sağlanmasına, 

*Yıkanamayacak nitelikteki gıdaların satış reyonlarına tüketicinin çıplak elle temasını 

engellemek amacıyla tek kullanımlık şeffaf eldiven niteliğindeki hijyen ekipmanlarının 

kullanılmasının sağlanmasına, 

 

6-İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18.03.2020 tarihli ve 06 nolu kararları gereğince; 

 

*İlçemizde ganyan bayi olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin faaliyetlerinin devam 

etmesine ancak, bu işletmelerin içinde yer alan, vatandaşlarımızın toplu olarak yarış sürecini 



      

  

 

ve sonuçlarını takip ederek vakit geçirdikleri kafe, oturma alanı vb. yerlerin faaliyetlerinin 

engellenmesine,  

*İlçemizde faaliyet gösteren otellerde vatandaşlarımızın sosyalleşme, eğlence, vakit geçirmek, 

spor için toplu olarak bulundukları hamam, sauna, masaj salonu, spor merkezi vb. 

faaliyetlerin durdurulması kararının etkin bir şekilde yürütülmesi ve aksaklığa meydan 

verilmemesine, ilgili kurumlarca görevlilerin talimatlandırılarak sonuçlarının takip 

edilmesine, 

*İlçemize 14.03.2020 tarihinden sonra yurt dışından gelen öğrenciler ve yurt dışından gelen, 

ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu şahısların ilçemize geldiğinin tespiti halinde 

Kastamonu il merkezindeki KYK yurtlarında karantina altına alınmak üzere İl Sağlık 

Müdürlüğüne bildirilmesine, 

 

7- İçişleri Bakanlığı’nın .../03/2020 tarihli ve 89780865-153 sayılı yazılarına istinaden;  

 

*ilçemizdeki içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin 

21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, 

müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerini emreden karar doğrultusunda 

paket servis ve gel-al benzeri şekilde hizmet veren işletmelerin yemekleri ve paketleri 

hazırlarken hijyen kurallarına azami dikkat etmesine, paket servisini gerçekleştiren 

çalışanlarının eldiven ve maske takmasına ve bu hususların uygulanmasında İlçe Emniyet 

Amirliği ve ilçe zabıta ekipleri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 

*Bu kararların;  

 

“Koronavirüs salgını dolayısıyla sizlerin sağlığı düşünülerek bazı önlemler alınmıştır. 

İlçemizdeki tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market içindeki en 

fazla müşteri sayısı marketin boyutlarına göre kısıtlanacaktır. Tüm ilçe içi ve ilçeler arası 

toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıyabilecektir. 65 yaş 

ve üzeri vatandaşlarımız evinden çıkamayacak, seyahat edemeyecektir, temel ihtiyaçlarının 

karşılanması için 112,155,156’ yı arayacaklardır. İnsanları toplu olarak bir araya getiren her 

türlü toplantı ve faaliyet durdurulmuştur. Gıda maddelerindeki hijyen standartları azami 

düzeyde uygulanacaktır.” şeklinde belediyeden anons yapılarak halkımıza duyurulmasına 

karar verilmiştir.  

 

        İş bu kararların; gereği için ilçemizdeki tüm marketlere, toplu yolcu taşımacılığı yapılan 

firmalara, ilgili işletmelere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, bilgi için Kaymakamlık 

Makamına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

                Başkan                                              Üye                                                    Üye 

     Kemal BALABAN                   Dr.Muhammed Enes GÜNEŞ                  Hasan Fehmi TAŞ 

            Kaymakam                              Daday TSM Başkanı                           Belediye Başkanı   

 

 

 

 

 

                       Üye                                                        Üye 

    Hasan Sabri KÖKSAL                                  Hüseyin DEMİR 

            Veteriner Hekim                                      Serbest Eczacı                                                         

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 


