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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 11/11/2020 

KARAR NO         : 114 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 11/11/2020 

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 
 

    Bilindiği üzere dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup, 

özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Ülkemizde de 

içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske 

ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın 

her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.  

   Bu bağlamda; Koronavirüs (Covid-19) hastalığının solunum yolundan damlacık suretiyle 

yayılması, cisim yüzeylerinden el teması vb. yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok 

yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırdığı değerlendirilerek yeni 

kararlar alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu kapsamda; 

 

    1- İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 09.06.2020 tarihli ve 57 no’lu kararında 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve 

maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Ancak salgınla mücadelede 

gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş ve aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına gerek 

görülmüştür:  

 

a.  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri arasında sosyal 

mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine 

ve bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının 

kısıtlanmasına,  

 

b. 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu 

hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta 

doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, 

sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlilerinin muaf 

tutulmasına,   

 

c. İşletme sahibi, basın mensubu, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek 

sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet 

belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle 

belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının da muaf tutulmalarına,  

 

d. Uygulamanın 13.11.2020 Cuma günü saat 08:00’den itibaren başlatılmasına, 
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         2-  Koronavirüs tedbirleri kapsamında Covid 19 hastalarının ve temaslılarının izolasyon 

kurallarını ihlal ederek sosyal hayata karışmalarını ve bulaş riskini artırmalarını önlemek 

amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile 

ilgili daha önce alınmış İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararlarına ilave olarak; 

 

a. İl, ilçe ve beldelerimizde bulunan mahalle/semt pazarlarında satış yapan pazarcı 

esnafı   ve üretici vatandaşlarımızın ‘‘Hayat Eve Sığar’’ uygulaması üzerinden, Hayat 

Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazaryerlerine girişlerine izin 

verilmesine, mahalle/semt pazarlarında alış veriş yapan vatandaşlarımızdan da 

rastgele seçim yöntemiyle HES kodu sorgulaması yapılmasına ve bu işlemler için 

zabıtanın etkin olarak kullanılmasına; 

Yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak belirlenen kişilerin girişlerinin 

engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, 

 

b. AVM’lerde çalışan esnaf, personel ve yöneticilerin, AVM girişlerinde HES kodu   

sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın yapılıp yapılmadığının AVM Koronavirüs 

Tedbirleri Sorumlusu tarafından kontrol edilmesine ve yapılan sorgulamada “riskli 

kişi” olarak belirlenen kişilerin girişlerinin  engellenmesine ve bu durumun kolluk 

kuvvetlerine bildirilmesine, 

 

c. İlimizde bulunan tüm bankalarda (özel bankalar dahil) çalışan personel ile hizmet almak  

veya ziyaret etmek  amacıyla başvuran tüm vatandaşlarımızın HES kodu sorgulanarak 

binaya alınmasına ve yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak belirlenen kişilerin 

girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, 

 

d. Düğün ve nikah merasimlerinin yapıldığı açık ve kapalı mekanların girişlerinde işletme 

görevlileri tarafından düğün sahiplerine ve davetli katılımcılara HES kodu 

sorgulamasının yapılmasına; yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak belirlenen 

kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine 

bildirilmesine, 

 

e. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilave olarak tüm işyerleri, market, pazaryerleri, AVM'ler 

ve caddelerde kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak denetimlerde vatandaşlarımız 

arasından rastgele seçim yöntemiyle belirlenen kişilere HES kodu sorgulaması 

yapılmasına ve yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak belirlenen kişilere İl 

Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 25.08.2020 tarih ve 92 no'lu kararı üzerinden gerekli 

işlemlerin yapılmasına, 

 

           3-  Ayrıca İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 06.11.2020 tarihli ve 113 no’lu kararında belirtilen 

“yaya trafiğinin yoğun bulunduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık oluşturduğu İlimiz Merkez   Kemal 

Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanması” hükmünün genişletilerek İl merkezi, İlçe ve 

Beldelerimizde kurulan tüm mahalle ve semt pazarları ile toplu taşıma araçlarının duraklarında (halk 

otobüsü, dolmuş, servis durakları vb) sigara içilmesinin yasaklanmasına, 

 

 

 

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 ve konusu suç 

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin uygulanmasına; 
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Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 
 

 

 

 
 

                                                                          BAŞKAN 

 

   Fuat GÜREL 

   Vali  

 
 

 

 

 

 

                         ÜYE                                        ÜYE                                             ÜYE 

 

Rafet VERGİLİ                      Dr. Ahmet SARI                      Hasan ÖZTÜRK 

         Belediye Başkanı                      İl Sağlık Müdürü               Çevre ve Şehircilik  İl Md.   

  
 

 

 

 

 

                    ÜYE                                            ÜYE                                               ÜYE 

 

           Nevzat AKBAŞ                      Çetin AYVALIK                 Dr. Öğr.Üyesi Nihat YILMAZ 

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

 

 

 
 

 

 

  ÜYE                                                ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                    Ecz.Recep YILDIZ 

   Serbest Tabip                            Serbest Eczacı 

 

 

 

 

 

 


