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İı,ÇnUMUMİHIFZISSIHHAKOMİSYONUKARARI

ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu |5l0gl2020 tarihinde Saat:l6.00'da Vali Yardımcısı

ve kaymakam vekili Fahrettin cöNcü başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanl ve imzaları

bulunan üyelerin iştiraki ile Korona(Covid-lö) virtısle 
'ni.ud"ı" 

kaPsammda olağanüstii Şekilde

toplandı.
Gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı,

çÜN»rcıvı:
Kastamonu Valiliğimiz 98, gg,100, 10l No,lu Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile ilÇemizde

görülen CoronavirürrJu"ruyrlarındaki artış nedeni ile bu kapsamda alınacak tedbirler

KARAR: ı t

Kovid_l9 salgrnınrn toplum sağlığı ve kamu dtizeni açısından oluŞturduğu riski Yönetme,

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi ko*ma ve yayılım hrzrnı kontrol altında tutma amacıyla

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, SaYın CumhurbaŞkanımrzın talimatları

doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir,

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

ayr, ayn belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyiik önem taşımaktadır.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak izere alınan tedbirlere Yeterince riaYet

edilmemesinin hastalığın yayılım hızrru artrrmasr ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanhğında toplanan CumhurbaŞkanlığı

kabinesinde alrnan kararlar doğrultusunda halk sağlığını korumak ve kovid-l9 salgınının kontrolü

amacıyla, il idaresi Kanunu,nun 1l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun27 ve 72'nci

maddeleri kapsamında; , /1

1.İlçegenelinde(meskenlerhariçolmaküzere)ttimalanlarda(kamuyaaçıkalanlar,
cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb,)

vatandaşlarımıza istisnasrz maske takma zorunluluğunun devamına,

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldınlma

yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallannın uygulanamayacağı şehir

içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesinin devamma,

3. Turizm işletme belgesi olanlar da dahil restoran, kafe vb. tüm yeme-iÇme Ya da eğlence

yerlerinde ve otel vb. konaklama tesislerinde saat 24.00,ten Sonra müzik yaylnma (canlı müzik,

kayıt dinletilmesi vb. her tiirlü yayın dahil) hiçbir Şartta izin verilmeYecektir. Mülki idare

amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel Yönetimlerin bu konuda gerekli tüm

tedbirleri almasına,
olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb,) ile

4.

kafe, restoran ve eğlence mekanlannda; salgınıyla mücadele amacıyla

Sağlık

toplu

ve Çalışma Rehberi ile Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle



belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin stireklilik taşıyacak
Şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin Kaymakamlığımızca alınmasına,

5, Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel
kiŞilere (iŞletmeler vb.) uYgulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlığımızca
gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

6.

A) Hıfzıssıhha Kurul kararlarımızla; izolasyon stireçlerini evlerinde geçirmekte olan
(hastalığın ağır seYrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan
kiŞiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti.

Öte Yandan mevsimlik tarım işçilerinin banndığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde
Kovid-l9 tanılı Ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalannda; bu yerlerin geçici nitelikte
olması ve izolasYon Şartlarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlfülerle karşı
karŞıYa kalınmaktadır. Ayrıca İllİlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve
denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak
ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına
sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği izere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72 nci maddesinde yer alan
"hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikah
fenniYe ile tebeYYün edenlerin fennen icap eden müd det zarfında ve sıhhat memurlarınca
hanelerinde veYa sıhhi ve fenni şartları haiz müallerde tecrit ve müşahede altına vaz,|.,, htıkmtı yer
almaktadır.

Bu çerçevede;
A.l. İzolasYon Şartlarını ihlal eden ya da izolasyon şartlarını sağlama imkanı olmayan

geÇici nitelikte Yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmeMamamlatmak izere
Kastamonu Valiliğimizce il merkezinde belirlenen, erkek şahıslar için KyK Kastamonu şeyh
Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu, bayan şahıslar için ise KYK Kastamonu Ögrenci yurdu C_Blok
adresinde izolasyonlarının sağlanmasına,

A.2. ilÇemizde izolasyon ihlali ile tespit olunan kişilerin il merkezinde belirlenen
merkezlerde izolasyon stireçlerini tamamlayana kadar tiim masraflannın kendi imkanlan ile
karşılanacağının kişilere tebliğine,

A. 3. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve
mevsimlik iŞlerde ÇalıŞan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini
geÇirecek uYgun bir meskeni olmayan kişilerin; -Kastamonu Valiliğince belirlenen yurtlara veya
PansİYonlara YerleŞtİrilmesİne ve izolasyon süresini burada tamamlam alarına, - Bu kişilerin
izolasYon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilikçe karşılanmasına,

A.4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk
etmek baŞta olmak izere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler; -
Hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasma ve TCK 195 inci maddesi uyannca suç duyurusunda
bulunulmaslna, - AYrıca Kaymakamlığımızca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya
pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

B) 31.05.2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile ; şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıy|a
(uçak, tren, otobüs ) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod
alındıktan sonra yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada şehirlerarası
yolcu firmaların zaman zarflan bu kurala riayet etmedikleri gelen
şikayetlerden tedbirlerin hale gelmiştir:



B.1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.)

tarafindan her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yuze) esnasında
müşterilerden HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmıımastna,

B.2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da

yolcuların HES kodunun kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı
anlaşılan yolcuların araç|ara binebilmesine.

B.3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasrndaki HES kodu kontroliinde; Kovid-
19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince
kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlanna yapılmasına,

B. 4. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet
satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması
hususlarının etkin şekilde denetlenmesine,

B.5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan

firmalaıa Kaymakamlığımzca gerekli idari para cezası uygulanmasına, HES kodu olmaksızın
yolcu kabul eden araçların l0 giin siire ile seferden men edilmesine,

8.6. Denetimler sonucunda Kovid-l9 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu

olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin Valiliğimizce
belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

7. İ|çemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel

marifetiyle Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES kodlarının

sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin kamu kurum ve kuruluşlanna girişlerine izin
verilmesine, sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olmasr gerektiği anlaşılanların

kolluk kuwetlerinelİlçe Sağlık Müdtlrlüğüne bildirilerek daha önce Kastamonu Valiliğimizce tespit

edilen yurtlarda ilgilinin durumuna göre karantina ya da izolasyon altında tutulmalanna,

Kamu kurum ve kuruluşlanna müracaat edecek vatandaşlann sorun yaşamaması adına

önceden akıllı cihazlar üzerinden HES uygulamasından, e-devlet tizerinden veya cep telefonuyla

SMS yoluyla HES kodu sorgulamalarını yaparak onay verilmesi halinde miiracaat etmelerinin

doğru olacağıyla ilgili bilinçlendirmesi için gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin yapılmasına,

8. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sffaya girilmesi gereken yerler

(banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt

pazarlarında sigara içilmesinin yasaklanmasına,

9. Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü

olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran,

lokanta vb. olarak göstermek istemeleri durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılması

gerektiğine, _

10. Valiliğimiz tarafindan, 15.03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino,

pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine

müracaat ederek .2020 tarihinden sonra eski ruhsatını iptal edip yeniden ruhsat almak suretiyle

ya da ruhsatına tali faaliana faaliyet
alınarak;

konusu ekleyen işyerlerinin listelerinin



- Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan

ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyet alanını değiştiren işyerlerine yönelik denetim
faaliyetlerinin yoğunlaştınlmasrna, bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla
mücadele kapsamında alrnan tedbirleri dewe dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği
tespit edilen işletmelerin |6.03.2020 tarihli ve 4 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararımız çerçevesinde
derhal kapatılmasına, İşyeri Açma ve Çahşma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in Ek 3'i.incü
maddesi çerçevesind e ayrrca işlem yapılmasına,
- Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali
faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesine,

l1. İlçemiz Emniyet Müdtlrlüğü ,İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdiirlüğü ve

İlçe Devlet Hastanesi dahil, vatandaşların başvuru saylsl fazla olarıkurumlar başta olmak tizere ttim

kamu kurum ve kuruluşlarrnda, İlçe Salgın Denetim Merkezi uygulaması üzerinden, kurumlara

başvuran vatandaşlarrn sorgulamalarrnrn yapılarak izolasyon ihlali sorgulıınmasına, izolasyon ihlali
tespit edilenlerin kolluk kuwetlerine bildirilmesi sağlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında
görevlendirilecek personele Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdilrlüğü tarafindan gerekli sistem

kullanıcı tanrmlaması yapılarak kullanıcılara eğitim verilmesi,
12. İlçemiz sağlık kurum ve kuruluşlannda Covid-l9 testi alınması uygun görülerek test

alınan vatandaşlann test sonucunun beklenmeksizin izolasyon tedbiri ile adreslerinde izole olmaları

yönünde sağlık kurum ve kuruluşlannda bilgilendirme yapılarak izolasyon taahhütlerinin

alınmasına,
13. İlçemizde yapılacak olan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde kullanılmak izere,

Taşköprü Belediye Başkanlığınca 2(iki) adet Drone satrn alrnmasl ve sorumluluk sahasına göre

yapılan denetimlerde İlçe Emniyet Müdiirlüğü veya İlçe Jandarma Komutanlığı kullanımına

verilmesine,
14. İlçe merkezinde Atatiirk Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, İlçe Emniyet

Müdi.ırlüğilnce aralıksız maske ve mesafe denetimi yapılmasına, gerekli hallerde cadde,girİş ve

çıkışlanrun kontrol altına alınarak bu alanda bulunan vatandaşların izolasyon sorgu kontrolleri

yapılmasına,

15. İlçemizde faaliyette bulunan, çay bahçeleri, kahvehaneler ve çay ocaklarında cam

bardak kullanımının yasaklanması ile mevcut servislerin tek kullanımlık (kağıt/karton vb) bardaklar

ile yapılmasına, bu husustaki denetimlerin Taşköprü Belediye Başkanlığınca sağlanmasına,

16. İlçe merkezinde Salı gi.inü kurulan Salı pıLzannm kaldınlması kararrnın devamı ile

Cuma giinleri Cuma Pazarı alanında kurulan sosyete pazafl adı ile tabir edilen giyim, kuşam

malzemesi satış alanındapazarın ikinci bir emre kadar kaldırılmasına,

17. İlçemizde kurulan tiim pazarlannda ( Cuma Pazarı, Alatarla Pazarı ) satış yapacak

pazarcılarıngece saat 24:00'darı soffa Pazar yerine girişinin yasaklanmaslna,

18. İlçemiz Alatarla Köyünde Perşembe gtinleri kurulan Sarımsak Pazarında yoğunluk

yaşıınmaması için Çarşamba giinü saat 20:00'dan Perşembe saat 05:00'a kadar köyde bulunan

kantann kapatılmasına, Kantarın faaliyet saatlerinin Jandarma Ekİplerİ tarafindan kontrol ve

denetimlerinin yapılmaslna,
19. İlçemiz Pazar yerlerinde kurulan pazarcL tezgüları arasında 3(üç)'er metre mesafe

olması, eni dar syal me safenin korunam ay acağı tespit edilen tezgahlaıın önlerine belediye

ekiplerince şerit kontrollerinin sağlanmaslna,

20. Karakolu Ekiplerince, Kastamonu-Taşköprü minibüslerinin

gizergahı boyunca

Ve So

olmak izere l9 salgını ile mücadele



kapsamında getirilen kısıtlama ve yasakların denetlemesi kaydı ile denetim yapmalarının İlçe
Hıfzıssıhha Kurulunca uygun görülmesine, bu kapsamda karan izleyen tarihten sonra denetim
faaliyetlerine başlanmasına,

2l. İlçemizde kurulan mahalle denetim ekiplerinin gtinde 3(üç) defa, bir seferin mesai
saatleri dıŞında olmak üzere denetim faaliyetleri yürütmelerine, İlçemiz emniyet Müdürlüğü ekipleri
tarafindan merkez muhtarlarımız i|e toplantı yapılarak denetimlerin etkinliğinin arttınlmasının
sağlanmasına,

22. ||Çe Hıfzıssıhha Kurulunca getirilen kısıtlamaların ihlallerine ilişkin uygulanacak
cezai müeyyidelerin ( Hıfzıssıhha Kanunu 282, Madde , TCK 195. madde ) mevzuatında yazı|ı
hfümü ile aÇık bir şekilde Taşköprü Belediye Başkanlığımız aracılı ile özellikle giinün sosyal
yoğunluk arzeden saatlerinde 15'er dakikaaraile anons edilerek duyurulmasına,

23. İlÇemiztimkamu kurum ve kuruluşları faaliyet raporlarının, Hıfzıssıhha Kurul üyesi
olan kurumlar İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdtirlüğü, İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü ve aynca, İlçe Emniyet Müdiirlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının her Salı
saat 10:00'da yapılacak olan Hıfzıssıhha Kurul Toplantısında sunulmaslna, diğer kurum ve
kuruluşların temsilcilerince hazır|arıan faaliyet raporlarının ise toplantı öncesinde İlçe Sağlık
Müdtirtine sunulması,

Kararları verilmiştir. İş bu kararın 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 yaptınm
uygulanması başta olmak izere 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.
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yardımcısı


