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VALİLİK EMRİ 

(2) 

 

Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya 

devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün 

bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik 

akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer 

hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık 

sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir. 

        Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin 

faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması 

gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce 

engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz 

etmektedir. 

        Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları 

olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine 

girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen 

toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk 

oluşturmaya devam etmektedirler. 

        Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının 

yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını 

kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep 

olacaktır.  

 

        Bu kapsamda; 

 

 Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 

11/Cmaddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 

21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik 

rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, 

parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak 

sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, 
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 Uygulamaya yön verecek Valilik Kararlarının; 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge 

ile ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen kişiler arasında yer 

almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve 

kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve 

organ nakli olanlar hariç olmak üzere) kamu görevlileri (başta doktorlar olmak üzere 

sağlık çalışanları, eczacılar ,belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet 

kuruluşları görevlileri vb.) göz önünde bulundurularak istisnalar içerecek şekilde 

alınmasına karar verilmiştir. 

 

Alınan iş bu Valilik Emrinin uygulanması hususunda herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesini rica ederim.  

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. 

     

        

 

 Fuat GÜREL 

Vali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM : 

 

İlçe Kaymakamlıklarına 

Karabük Belediye Başkanlığına 

Kamu Kurumlarına 

 


