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İl Sağlık Müdürlüğü  

 

KARAR NO   : 53 

KARAR TARİHİ  : 06.05.2020 

  

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 06.05.2020 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-Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 

 Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, 

Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 

24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm 

giriş/çıkışların 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'den 19 Mayıs 2020 Salı günü 

saat 24.00’e kadar geçici olarak durdurulmasına,  

2-İlimiz giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulu 36 ve 38’inci kararlarda 

belirlenen istisnaların 1. maddede sayılan Büyükşehir statüsündeki 23 il ve Zonguldak ili için 

04.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’den sonra 15 gün süresince de geçerli olmasına, 

3- KOVİD-19 Pandemisinin hali hazırda devam ediyor olması, diyaliz hastalarının KOVİD-19 

yönünden riskli grupta yer alması, diyaliz merkezlerinde tedavilerin toplu bir alanda yapılmasından 

dolayı personele ve hastaların birbirlerine hastalık bulaşma riski doğabileceğinden; tatil için İlimize 

gelmek ve tedavilerine burada devam etmek isteyen diyaliz hastalarının yaşamakta oldukları illerden 

yaptıkları müracaatların ikinci bir karar alınana kadar kabul edilmeyerek bulundukları şehirlerde 

diyaliz tedavilerine devam etmelerine, 

 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. 

 

 

  


