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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 05.05.2020 Salı günü saat 11:00’da Küre Kaymakam V. Hayrettin 

Buğra GÜZEL, Başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile olağanüstü olarak toplanarak 

gündemde belirtilen konuları görüşerek karara bağlamıştır. 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

 

İlçemizde Koronavirüs (COVİD-19)  ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi; 

 

                   ALINAN KARARLAR 

 

 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- Küre ilçesi dâhilinde Çatak Köyü hariç olmak üzere yeni vaka görülme süresinin 15 günü 

geçmesi ve temaslı vakanın da olmaması nedeniyle ilçemizde 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, Çatak köyü hariç olmak kaydıyla köylerden Küre ilçe 

merkezine, Küre ilçe merkezinden de köylerine seyahat izni verilmesine, 

3-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 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 

başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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