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KASTAMONU VALİLİĞİ  

İl Sağlık Müdürlüğü  

 

KARAR NO   : 52 

KARAR TARİHİ  : 04.05.2020 

  

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 04.05.2020 tarihinde saat 14.00’de Kastamonu Valisi Yaşar 

KARADENİZ başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri 

katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

 

GÜNDEM:  

 İlimizde Koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili alınacak tedbirler,  

KARARLAR : 

 Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve 

Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi 

Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddesi 

kapsamında : 

 1-a) Seyahat İzin Belgesi almak için sağlık sebebiyle başka illerdeki hastanelere 

kontrol/randevu nedeniyle gitmeleri gerektiğini söyleyenlerin İlimiz Devlet Hastanesinden 

sevkinin uygun görülmesi halinde Seyahat İzin Belgesi düzenlenebileceğine, 

     b) Sağlık problemleri nedeniyle başka illerde tedavisinin devam etmekte olduğunu 

beyan edenlerin bilgilerinin elektronik ortamda incelenerek bu durumun teyit edilmesi halinde 

de tedavilerine devam edebilmeleri için Seyahat İzin Belgesi düzenlenebileceğine, 

2-Ağlı, Azdavay, Daday, Doğanyurt, İhsangazi ilçeleri ile Merkeze bağlı köyler 

dahilinde yeni vaka görülme süresinin 15 günü geçmesi ve temaslı vakanın da olmaması 

nedeniyle bu ilçeler ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden 20-65 yaş aralığında olanlarla 

sınırlı olmak ve maske takma ve seyahat ettikleri aracın koltuklarının en fazla % 50’sinin dolu 

olması kurallarına uymak şartıyla ilçeler ve merkeze bağlı köylerden İl merkezine, bu 

yerleşim yerleri için alınmış olan seyahat sınırlaması kararlarının kaldırılmasına, 

3-Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Taşköprü, İnebolu, Devrekani, Pınarbaşı, Küre, 

Şenpazar, Seydiler ilçeleri dâhilinde yeni vaka görülme süresinin 15 günü geçmesi ve temaslı 

vakanın da olmaması nedeniyle bu ilçelerde ikamet eden 20-65 yaş aralığında olanlarla sınırlı 

olmak, sosyal mesafeye uymak, maske takmak ve seyahat ettikleri aracın koltuklarının en 

fazla % 50’sinin dolu olması kurallarına uymak şartıyla köylerden kendi ilçe merkezine, ilçe 

merkezinden de köylerine seyahat izni verilmesine, 

4-Seyahat İzin Belgesi almak için ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli 

olduğu ve ihtiyaç duydukları yedek parça, sarf malzemesi vb. ihtiyaçlarını karşılamak 

maksadıyla İlimiz dışına gitmek isteyen ticari faaliyet sahiplerinden istenen belgelere ek 

olarak alacakları ürünleri belgelendirmeleri kaydıyla (proforma fatura vb.) izin 

verilebileceğine, 

 İş bu kararların 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. 

 


