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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 22/04/2020 

KARAR NO         : 33 

 

 

                İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

22/04/2020 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 

 

 

 Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı 

tüm dünyada hızlı şekilde artan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak 

sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi halde 

virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta olup, vatandaşlarımız 

hayatlarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Koronavirüs salgınının yayılım 

hızı göz önüne alındığında, bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak İlimiz için yeni 

tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiş olup, bu kapsamda; 
  

1-  İl ve ilçelerimize bağlı tüm köylerimize 23.04.2020 Perşembe günü saat 

17:00’den, 26.04.2020 Pazar günü saat 24:00’e kadar tüm giriş ve çıkışların 

durdurulmasına, 

 

a) Köylerimizde ikamet eden ve hafta sonu çalışmak zorunda olan kamu ve özel sektör 

çalışanlarının çalışma belgelerini göstermeleri kaydıyla giriş ve çıkışlarına izin 

verilmesine, 

b)  İl ve ilçe merkezinde ikamet edip köylerinde tarım ve hayvancılık yapan ya da arıcılık 

faaliyeti ile uğraşan vatandaşlarımızın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden 

alacakları izin belgesi ile giriş ve çıkışlarına izin verilmesine, 

c) Zorunlu sağlık randevusu olanların giriş ve çıkışlarına izin verilmesine, 

d) Köylerimizden herhangi birinde bu süre zarfında vefat olayı yaşanması halinde cenaze 

defin işlemlerinde görevli olanların ve cenaze yakınlarının köye giriş ve çıkışlarına 

izin verilmesine, 

e) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devamı ile ilgili köy dışından alınan hizmetlerin 

sürdürülmesi için gerekli teknik ekipmanın ve görevlilerin (zirai ilaçlama faaliyetleri, 

veterinerlik hizmetleri vb)  giriş ve çıkışına izin verilmesine,  

f) Elektrik ve su arızası gibi durumlarda köye çağrılmak zorunda kalınan teknik 

personelin çalışma belgesini ibraz etmek kaydıyla giriş ve çıkışına izin verilmesine, 

g) Köylere ekmek, pide ve ambalajlı su servisi yapan fırın, su dağıtım firması gibi 

işletmelerin görevlilerinin giriş ve çıkışına izin verilmesine,  

h) Köyde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için muhtar ve 

uygun gördüğü en fazla 5 kişi ile Vefa Sosyal Destek Hizmetleri çalışanlarının 

görevlendirilmesine ve bu görevlilerin köye giriş çıkışlarına izin verilmesine, 
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2- Ramazan ayı süresince İlimiz genelinde dikkat edilecek hususlarla ilgili daha 

önceki İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararlarında alınan tedbirlere ilave olarak, 

 

 

a) Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir 

araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, 

b) Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal 

mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm 

tedbirlerin alınmasına ve sosyal mesafe kuralına uymayanların men edilmesine, 

c) Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına ve türbe etrafındaki 

donatılarda toplu iftar ve sahur programı düzenlenmesine izin verilmemesine, 

d) İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar 

saatinin en az üç saat öncesinden itibaren Belediyeler tarafından toplu taşımada 

kullanılan araç ve sefer sayısının yeterli miktarda artırılmasına ve iftar saati 

öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal 

mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin bir şekilde 

denetlenmesine, 
f) Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve                        

çıkışların ilgili Belediyeler tarafından ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile 

Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, sosyal mesafe 

kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine, 

           g) Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm  

unsurlar ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin 

artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına; ayrıca 03.04.2020 tarih ve 23 nolu İl 

Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararı ile geçici olarak satış yapmaları yasaklanan seyyar 

gıda işletmecilerinin (simit, poğaça, börek, seyyar çay satıcıları vb.) Ramazan ayı 

süresince de satış yapmalarına izin verilmemesine, 

          h) Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik 

satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak 

üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske 

kullanımına ilişkin denetimlerin artırılmasına, 

ı) Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan 

firma/işletmelere yönelik denetimlerin arttırılmasına ve yetkili kurumlarca gerekli 

adli ve idari işlemlerin ivedilikle uygulanmasına, 

 

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 

 

Öğr.Üyesi Dr.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 

 

 

 

 

 

 


