
 T.C. 
KASTAMONU VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

KARAR NO : 24 
KARAR TARİHİ : 28.03.2020
 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

İlimiz  Hıfzıssıhha  Kurulu  28.03.2020  tarihinde  saat  12.00’de  Vali  Yardımcısı  Vedat
YILMAZ Başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla
acilen toplanarak, gündemdeki konu karara bağlandı. 
GÜNDEM: 

İlimizde Coronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler, 
KARAR : 

1)  İl  Merkezinde  hafta  sonunda  vatandaşlarımızın,  mesire  ve  piknik  alanlarında;  piknik
yapmak,  balık  tutmak,  spor,  yürüyüş  vb.  faaliyetler  nedeni  ile  çok  yakın  mesafede  bir  arada
bulunabilecekleri,  bu durumun hem kendi  sağlıkları  hem de başta  virüsle  mücadelede en temel
önlem olan  vatandaşların  evde  kalma  duygusunu zaafa  uğratarak  toplum sağlığı  açısından  risk
oluşturabileceği değerlendirildiğinden;

a- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23’üncü ve 72’nci maddeleri gereğince; 28-29.03.2020
tarihleri  başta  olmak  üzere  virüsle  mücadele  sonuçlanıncaya  kadar  hafta  sonlarında,  İlimizde
vatandaşlarımızın mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor,
yürüyüş vb. faaliyetlerin yapılmamasına,

b-  İl  Merkezinde  belediye  merkezi  sistemleri,  camiler  ve  kolluk  birimlerinin  kullandığı
araçlardan  sürekli  olarak  “Vatandaşlarımızın  gerekli  olmadığı  sürece  dışarı  çıkmamaları  ve
evde kalmaları” için ikaz/anons yapılmasına,  kolluk görevlileri  tarafından cadde ve sokaklarda
zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına,

2) 27.03.2020 tarih ve 23 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının vatandaşlarımızın artabilecek
gıda ihtiyacı göz önüne alınarak ve tedarik zincirinin devam etmesi ile tarımsal girdilerin pazara
ulaşımının engellenmemesi adına kaldırılmasına; 27.03.2020 tarih ve 21 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu
kararında belirtilen kriterler dahilinde pazarların kurulmasının devamına,

3)  Sağlık  Bakanlığı  ve  Bilim  Kurulunun  tavsiyeleri  doğrultusunda  alınan  kararların
etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak
için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak aşağıdaki ek tedbirlerin
alınmasına;

a-Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı  ile  iller  arası  otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi
17.00'den itibaren Valiliğimizin izni ile yapılabileceğine, İlimiz Merkezinden Ankara ve İstanbul
illerine sabah ve akşam birer olmak üzere en fazla 2 otobüs seferi; Trabzon ve İzmir güzergahına
birer  otobüs  seferi  düzenlenebileceğine,  sefer  düzenleyecek  firmanın  Şehirlerarası  Otobüsçüler
İşletme Derneği koordinesinde firmalarca sırayla yapılabileceğine önceki İl Hıfzıssıhha Kurulunda
alınmış olan ve yürürlükte bulunan kararların uygulanmasının devamına,

b-Tüm vatandaşlarımızın  bulundukları  şehirde  kalmalarının  esas  olduğuna,  ancak  tedavi
ihtiyaçları  nedeniyle  doktor  kararıyla  sevk edilen,  birinci  derece yakınları  vefat  eden veya  ağır
hastalığı  olanlar  ile  özellikle  son  on  beş  gün  içerisinde  gelmiş  olduğu  yerde  kalacak  yeri
bulunmayan vatandaşlarla ilgili görevlendirilen Vali Yardımcısı Vedat YILMAZ’ın uygun bulduğu
mücbir  (zorlayıcı)  sebebi  olanların  şehirlerarası  yolculuk  yapmasının  Valiliğimiz  izni  ile
gerçekleştirilebilmesine,

c-İller  arasında  seyahat  etmesi  zorunlu  olan  vatandaşlarımızın  Valiliğimiz  koordinesinde
oluşturulan  Seyahat  İzin  Kurulu’na  başvurarak  seyahat  belgesi  düzenlenmesi  talebinde
bulunulmasına, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek
şekilde  "şehirlerarası  otobüs  seyahat  izin  belgesi"  belgesi  düzenlenmesine,  seyahat  izin



belgelerinin yolcularca seyahat süresi sonuna kadar saklanmasının hatırlatılmasına,
ç-Seyahat İzin Kurulu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet ŞİRİN (yedeği Azmi SÖNMEZ)

başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan GÜLER (yedeği Suat ÖZDEMİR), Kastamonu
Belediye Başkan Yardımcısı Serkan BAHÇACIOĞLU (yedeği Mehmet YURT), Otobüs Terminali
Müdürü  Fatih  YAMAN  (yedeği  Bilgi  İşlem  Sorumlusu  Serdar  BENLİOĞLU)  ve  Şehirlerarası
Otobüsçüler  İşletme  Derneği  Başkanı  Atilla  BAYDI  (yedeği  Aydın  ÇATAL)  tarafından
oluşturulmasına, bu kurulun otogarlarda görev yapmak üzere uygun bir alanın Kastamonu Belediye
Başkanlığınca tahsis ve düzenlenmesine, seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve
personelin  sağlık  kontrollerinin  yapılabilmesi  amacıyla  otogar  çıkışında  İl  Sağlık  Müdürlüğü
tarafından sağlık personelinin görevlendirildiği sağlık kontrol noktasının oluşturulmasına, Seyahat
İzin  Kurulu  ve  Sağlık  Kontrol  Noktasında  görev  yapacaklar  için  görevin  niteliğine  uygun
yer/yerlerin Kastamonu Belediye Başkanlığınca tahsis edilmesine,

d-Seyahat  İzin  Kurulunca,  şehirlerarası  otobüs  seyahat  izin  belgesi  verilenler  tarafından
yapılan  başvurular  dikkate  alınarak  otobüs  seferi  planlaması  yapılmasına  ve  ilgililere  bilgi
verilmesine,

e-Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların T.C. Kimlik Numaraları,
telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini ve ikamet adreslerini içeren listenin gidilecek yerdeki
Valiliğe/Kaymakamlığa bildirmesine ve listenin bir örneğinin otobüs sürücüsüne verilmesine,

f-İl  Emniyet  Müdürlüğü/İl  Jandarma  Komutanlığınca,  ilimize  gelecekleri  bildirilen
yolcuların il girişlerinde kontrollerinin gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını gerektirecek bir
durumun tespit  edilmesi  halinde ilgili  kişilerin  14 gün süreyle Valiliğimizce belirlenen yerlerde
karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları
gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine ve tebliğ edilen hususlara
uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine,

g-Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden
İl Sağlık Müdürlüğünce geçirilmesinin sağlanmasına,

ğ-Yolculuğuna  izin  verilen  otobüslerin  seyahat  güzergahlarında  ancak  il/ilçe  otogarında
durmasına, otogarı bulunmayan ilçelerin Kaymakamlıklarınca belirlenen yerlerde durabileceklerine,
durdukları illerin/ilçelerin Valiliklerince/Seyahat İzin Kurulu/Kaymakamlıklarınca seyahat etmesine
izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilmesine,

h-Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına,
ı-İzinsiz yolculukların önlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığınca

yol  kontrol  noktalarında  gerekli  tedbirlerin  planlanmasına,  Kaymakamlıklarca  da  kontrol  ekibi
oluşturulmasına,  özel  araçla  seyahat  edenlerin  de  gerekli  her  türlü  kontrollerinin  ilgili  kolluk
kuvvetlerince  yapılmasına  ve  bu  şahıs/şahıslara  ait  kayıtların  tutulmasına,  sefer  harici  minibüs,
midibüs, otobüs vb. araçla seyahat edenlerin de gerekli kontrol ve kayıtlarının kolluk kuvvetlerince
tutulmasına,  izinsiz  ticari  taşımacılık  yapanlar  hakkında  da  gerekli  işlemlerin  ilgili  kolluk
kuvvetlerince yapılmasına,

i-Otobüs güzergahlarında mola verdikleri yerlerin sürekli hijyen kuralları açısından İl Sağlık
Müdürlüğünce  denetlenmesine  ve  sağlık  kurallarına  uygun  olarak  faaliyet  yürütmeleri
sağlanmasına,

İş  bu  kararların  ilgili  kurum  ve  kuruluşlara  gönderilmesine,  karar  gereğince  görevi
bulunan  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından  uygulamanın  takip  edilmesine, alınan  kararlara
uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para
cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılmasına,  konusu suç teşkil  eden davranışlara  ilişkin  Türk Ceza  Kanunu’nun 195’inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar verildi. 

 


