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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 28/03/2020 

KARAR NO         : 18 

 

             İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

28/03/2020 tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin 

iştiraki ile gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

K A R A R 
 

  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan 

Koronavirüs (Covid-19) hastalığının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. 

yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının 

yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması 

azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka 

sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile 

toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. 

Bu kapsamda, 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 tedbirler alınmıştır, Bu tedbirler; 

 

a) İller arası yapılacak otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00'den itibaren 

Valilik izni ile yapılmasına, 

 

b) Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olup, 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 

yapmasının Valilik izni ile gerçekleştirilmesine, 

 

 

c) İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, Vali Yardımcısı 

koordinesinde oluşturulacak 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" düzenlenmesine, 

 

d) Seyahat İzin Kurulunun Valilik Makamının belirleyeceği kamu görevlisinin 

başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili 

meslek odası temsilcisi, yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden 

oluşturulmasına, bu kurulun otogarda görev yapmasına, bu amaçla görevin 

niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesine, 

 

e) Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler 

tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlamasının 

yapılmasına ve ilgililere bilgi verilmesine, 

 

f) İlimizden hasta sevkinin sık görüldüğü Ankara ve Zonguldak illerine (az sayıda 

vatandaşın talebi olsa bile) hafta içi günlerde mutlaka bir otobüs seferi 
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düzenlenmesine ve gerekli görülmesi halinde bunun otobüs firmalarına sırayla 

yaptırılmasına, 

 

g) Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık 

kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktalarının 

oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrollerinin yapıldıktan sonra otobüs 

seyahatlerinin başlatılmasına, 

h) Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefon 

numaralarının, gidecekleri yerlerdeki adreslerinin ve belirtilen yolcu listelerinin 

gidilecek ildeki Valiliğe bildirilmesine, 

 

i) Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergâhlarında ancak il otogarlarında 

duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları 

kapasitelerinde boşluk olması durumunda yolcu alabilmelerine, 

 

j) Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına, 

 

k) İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin 

alınmasına, 

 

l) Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerlerin, sürekli hijyen kuralları 

açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet 

yürütmelerinin sağlanmasına, 

 

m) Başka illerden otobüsle veya özel araçla gelen vatandaşlarımızın, İlimize giriş 

noktalarında oluşturulacak kontrol noktalarında isim, kimlik numarası, telefon ve 

ilimizde kalacakları adres bilgilerinin kolluk kuvvetleri tarafından alınmasına; ayrıca 

bu şahıslara sağlık ekipleri tarafından 14 gün kuralının hatırlatıldığı onam formlarının 

imzalatılmasına ve vücut ısılarının (ateş) ölçülerek, yüksek bulunanların sağlık 

kuruluşlarına yönlendirilmesine,   

 

n) Yukarıda sayılan önlemlerin taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım 

aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla (yol 

arkadaşlığı vb) yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesine, 

 
 

 Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. 

maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para 

cezası uygulanmasına;  

    Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

BAŞKAN 

 

Fuat GÜREL 

Vali 
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      ÜYE                                                   ÜYE                                                  ÜYE 

 

      Rafet VERGİLİ                             Dr.Ahmet SARI                                 Hasan ÖZTÜRK 

      Belediye Başkanı                           İl Sağlık Müdürü                         Çevre ve Şehircilik  İl Md.    

 

 

 

 

      ÜYE                                                      ÜYE                                   ÜYE 

 

Öğr.ÜyesiDr.İsmail HASKUL            M.Fatih VARGELOĞLU                  Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi      İl  Milli Eğitim Müdürü                  İl Tarım ve Orman Md. 

 

 

 

    

 

    ÜYE                                               ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                            Ecz.Recep YILDIZ 

     Serbest Tabip                                         Serbest Eczacı 


