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İlÇemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 04/03/202l tarihinde Saat 14:00,da
KaYmakam Çağlar PARTAL baŞkanlığında aşağıda adr soyadı, unvanr ve imzaları bulunan
üYelerin katılımıyla toplanarak giindemdeki konular görtışiılİrek karara bağlanmıştır.

ctrşnnnı:
Kastamonu Valiliğimiz .03/03/2021 taıih ve 202l/|4 No,lu İl Umumi Hıfzıssıhha

Kurul Kararlan doğrulfusunda, İlÇemizde Koronavirüs (Kovid-l9) salgını l.uprurnrrroa ihtiyaç
odaklı Kur'an kurslannda y'ıız ylne eğitime geçilmesi ile kamu tİrr* ,. torolrşıanrroa
yiyecek-içecek ikramı yapılabilmesi hakkında gtlrİlşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs_ salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ay| sonundan itibaren

uYgulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgİnın seyrinde (vaka r" hurt, sayılannda) ülke
genelinde ciddi bir düŞüŞ yaşanmry olmakla birlikte bazı illerimizde halen isten-ilen seviyelere
kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur.

CumhurbaŞkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, hil7ihazırda uygulanmakta olan
tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere g-ore salgırun it bazh ; ri göz öniinde
bulundwularak l Mart sonrası stireçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaarılmış ve
vatandaşlanmıza duyurulmuşfu .

1 Mart 202l gtnn SaYın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine'de ise;
rynl lıontrolltl no.1mallm dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirtİs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz öntinde bulundurularak belirleİnmiştir.

İl İdaresi Kanunu'nun 1liC maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 27 ve 72,nci
maddeleri kapsamında;

1. DiYanet İŞl.rl BaŞkanlığırun 26.02.202I tarilii ve 1092857 sayılı yazısı ve İl
Mtlftiilüğtİniln talebi iizerine, Sağlık Bakanlığı Kovid_l9 Salgın yönetİmi ve çalışmaRehberinde tespit edilen kriterlere uyarak, ilçemizde ihtiyaçlı oa*ı, ve 4-6 yuş k*,*
kurslarında ytn yiıze eğitim verilmesine,

2. 26.08.2020 tarihli ve 57 Nolu kararımızla kamu kurum ve kuruluşlannda
Yemeİüane hizmetleri hariç olmak tizere kişilere (personel, ziyaretçi ya dahizmet almak için
bulunan vatandaŞlanmız da darıiD yapılacak her ttirlü yiyecek-içe."t 

-1prt"tıi 
su servisi ır*iç)

il«amırun durdurulmasrna kararı verilmişti. İçişleri nakanlıgımırca yiyımlanan "02.03.202l
Tarihli 3514 Sayılı Genelge Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara" (ll'inci) verilen
cevapla;

-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakarılığı Salgın
Yönetimi ve ÇalıŞma Rehberinde bu işyerleri için yer alan esaslara ryol-ut kaydıyla faali}et
gösterebileceklerdir. Şeklinde olup, 04.03.2021 tarihinden itibaren kamu kurum ve
kuruluşlannda her tiirlü yiyecek-içecek ikramının yapılabilmesine,
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Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kııruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamarun takip edilmesine,
alınan kararlara uymayanlaru Umumi Hıfzıssıhha kanunu 'nun 282'nci maddesi gereğince
idari yaptırım uygulanması başta olmak uzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmaslna, konusu Suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu'nun lgs'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasna oy birliği ile
karar verildi.
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