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KARABÜK VALİLİK GENEL EMRİ 

2020/5 

 

Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-

19) salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler 

arasında sosyal mesafeyi sağlayabilmek amacıyla, İl İdaresi Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu ve bunlarla ilgili diğer mevzuatta il valilerine verilen yetkilere dayanarak; 

 

        1-Önceki kararlarla girilmesi yasaklanan alanlar ile zaten kapatılmış olan yerler dışındaki 

bütün umuma açık alanlarda (yol, meydan, çarşı vb.) acil gıda, sağlık, ilaç vb. zaruri ihtiyaçlar 

dışında gezinilmemesi, toplu halde bulunulmaması, açılmasına izin verilmiş olan işyerlerinin 

içinde ve dışında toplu halde oturulmaması, zorunlu nedenlerle dışarıda bulunanların sosyal 

mesafeyi korumaları gerekmektedir. 

 

        2-Ayrıca; Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. 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 vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile 

gerçekleştirilebilecektir. 

         

        3-İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilimizin koordinesinde 

oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde 

bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de 

içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecektir. 

 

        4-Şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi olmayanlara bilet kesilmeyecektir. 

 

        5-Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanmıştır. 

 

        6-İzinsiz yolculukların önlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma 

Komutanlığı tarafından yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacaktır. 
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        7-İl ve ilçe merkezine yapılan dolmuş seferlerinin ilgili kooperatiflerce zaruret sefer 

sayısına indirilmesi ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelge hükümlerine uyulması, 

kapasitenin en fazla %50’sinin kullanılması, temas mesafeleri gözetilerek oturma düzenin 

temin edilmesi sağlanacaktır. Konunun takibi ilgili kooperatif ve odalarca yapılacaktır. 

 

        8-İl merkezindeki halkın yoğun olduğu yerlerde “Evde Kal” kampanyası çerçevesinde, 

yoğunluğu azaltıcı anonslar emniyet ve zabıta ekipleri tarafından sürekli yapılacaktır. 

 

        9-Bu yasakların uygulanmasını denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak 

üzere, onların talebi ve gözetimi şartıyla belediyeler zabıtası da yetkilidir. 

 

        10-Usulüne göre ilan ve tebliğ edilen bu kararlara uymayanlara İl İdaresi Kanunu’nun 

66. Maddesi delaletiyle, Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası 

uygulanacaktır. 

             

 

        Yukarıda yazılı hükümlerin Karabük il sınırları içinde uygulanmasına karar verilmiş 

olup, kararın Basın ve Halkla İlişkiler İl Müdürlüğünce ve Belediye 

Başkanlıklarınca Vatandaşlara duyurulması hususunda gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

 

 Fuat GÜREL 

Vali 

 

DAĞITIM : 

İlçe Kaymakamlıklarına 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 

Valilik, İl ve Şube Müdürlüklerine 

 


