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İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI 

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı 

 

KARAR NO         : 12 

KARAR TARİHİ : 03.03.2021 

 

İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

  İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 03.03.2021 tarihinde saat 21.00’da İlçemiz Kaymakamı Selçuk YOSUNKAYA 

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

konular karara bağlandı. 

GÜNDEM:  

İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında risk gruplarına göre alınacak tedbirler hakkında 

görüşmek. 

KARARLAR: 

 Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave 

tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla 

birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur. 

  

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, hâlihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, 

belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak 

esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu. 

  

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabinede ise; yeni kontrollü 

normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz 

önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

  

İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında; 

  

1. Diyanet İşleri Başkanlığının 26.02.2021 tarihli ve 1092857 sayılı yazısı ve İl Müftülüğünün talebi üzerine, 

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde tespit edilen kriterlere uyarak, ilimizde ihtiyaçlı 

odaklı ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim verilmesine, 

  

2. 26.08.2020 tarihli ve 82 Nolu kararımızla kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak 

üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dâhil) yapılacak her türlü 

yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığımızca 

yayımlanan “02.03.2021 Tarihli 3514 Sayılı Genelge Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara” (11’inci) verilen 

cevapla; 

  

-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberinde bu işyerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebileceklerdir. Şeklinde olup, 

04.03.2021 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü yiyecek-içecek ikramının yapılabilmesine, 

  

Karar 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 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. 

 

 

       


