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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 25/08/2020 

KARAR NO         : 92 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 25/08/2020 

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 
 

 Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının, kamu 

düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. 

            İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için 

alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde işletmelerin 

tekrar faaliyete geçmeleri ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. 

           Ayrıca bu süreçte PCR testi pozitif çıkmış ancak semptom göstermeyen ya da hastaneye 

yatış gerektirmeyen vatandaşlarımız evlerinde ya da uygun ortamlarda izole edilmekte; takip ve 

tedavileri sağlık ekiplerimizce yapılmaktadır.  PCR testi pozitif çıkarak evde takip ve tedavisi 

süren vatandaşlarımızla, yine evde izolasyonları devam eden temaslı vatandaşlarımızın bir 

kısmının bu süre zarfında izolasyon kurallarına uymadıklarına dair bir takım geri bildirimler 

alınmaktadır.  

 

Bu kapsamda; 

 

1- Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 pozitif hastalarımız ve 

temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valiliğimiz denetim ekipleri 

tarafından tek kullanımlık hasta bilekliği takılmasına,  

 

2- Covid-19 pozitif vatandaşlarımızın ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu 

hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, 

 

3- Yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını 

ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3.150 TL para 

cezasının Mülki Amir onayıyla uygulanmasına, 

 

4- Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile 

karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, 

 

5- Evleri ya da izole oldukları ortamın dışında hasta bilekliği ile sosyal hayata karışan ve 

halk sağlığını tehdit eden vatandaşlarımızın (370) 424 70 70 no'lu telefona ihbar edilmesine, 

 

 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; 
  

Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 
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     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                Doç. Dr. Nihat YILMAZ 

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

 

 

 
 

 

 

  ÜYE                                                ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                    Ecz.Recep YILDIZ 

   Serbest Tabip                            Serbest Eczacı 

 

 

 


