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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 08/04/2020 

KARAR NO         : 26 

 

 

             İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

08/04/2020 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 
 

 

 Yaşanan Koronavirüs Hastalığı salgınının biran önce engellenmesi için, İlimizde de ilave 

tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu nedenle 07.04.2020 tarih ve 25 no’lu İl Hıfzıssıha 

Meclis Kurul Kararı gereğince tüm marketlerde, pazar yerleri ve kamu kurumlarından hizmet 

alacak vatandaşlarımıza maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

  

             Bu kapsamda, vatandaşlarımızın kullanmış oldukları maske ve eldivenlerin virüs 

yayılmasına ve çevre kirliliğine sebep olmaması amacıyla aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. 

 

1- Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkesinde oluşan maske, eldiven ve diğer 

kişisel hijyen malzeme atıkları için; 

a) Bu atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi amacıyla bina giriş ve 

çıkışları ile ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara biriktirme ekipmanı 

yerleştirilmesine,  

b) Biriktirme ekipmanlarının  gri renkli veya gri etiketli olmasına,  

c) Ekipman üzerinde “sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme 

atıklarının” biriktirileceğini gösteren yazı ve görselin bulunmasına, 

d)  Ekipman içerisine torba geçirilerek kullanılmasına, 

e) Bahse konu atıkların ayrı olarak toplanarak geçici depolama alanına taşınmasına,  

f) Bu atıkların yönetiminin gerekli temizlik işlerinden sorumlu bir personel 

tarafından kontrollü olarak yapılmasına, 

g) Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama ekipmanlarının hijyen açısından 

kapaklı olmasına ve kullanım dışında kapalı tutulup dış müdahaleden 

etkilenmemesine,  

h) Atık torbalarının açılmaması, karıştırılmaması ve birbiri ile birleştirilmemesine, 

i) Torbaların ¾ ü dolduktan sonra ağzı sıkı şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya 

alınarak geçici depolama alanına götürülmesine, 

j) Atıkların geçici olarak depolandığı alanın; güneş ışığı almayan, insan 

yoğunluğunun olmadığı, gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzakta, 

daima kapalı olarak tutulmasına,  

k) Geçici depolama alanında tutulan atıkların en az 72 saat bekletildikten sonra       

“diğer atık” olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere ilgili belediyeye 

teslim edilmesine, 



 :  

 

2- Sağlık kuruluşlarında veya diğer alanlarda (öğrenci yurtları vb.) teşkil edilen karantina 

birimlerinde oluşan atıkların “tıbbi atık” olarak yönetilmesine ve diğer atıklarla kesinlikle 

karıştırılmamasına, 

 

3- İl ve İlçelerde; meydanlarda, sokak ve caddelerde, vatandaşların kolayca ulaşabileceği 

yerlere biriktirme ekipmanlarının konulmasına, 

a) Bu ekipmanların üzerinde gri renkli veya gri etiketli “sadece maske, eldiven ve 

diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının” biriktirileceğini gösteren yazı ve görselin 

bulunmasına ve ekipman içerisine torba geçirilerek kullanılmasına, 

b) Ayak ile basılarak açılan kesinlikle el teması bulunmayan ekipmanların 

kullanılmasına, 

c) Evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven ve diğer 

kişisel hijyen malzeme atıklarının yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde 

küçük miktarlar halinde toplanarak ağzı sıkı şekilde kapatılarak yırtılma riskine 

karşı ikinci bir torbaya konulması gerekmekte olup, virüsün hayatta kalma 

olasılığını en aza indirmek için torbaların en az 72 saat süre ile diğer insan ve 

hayvanların kullanımında olmayan oda veya balkonlarda bekletilmesine,  

d) Ayrıca atıkların toplama saatinden önce çıkarılarak evsel atık kapsamında 

yönetilmek üzere ilgili belediyeye teslim edilmesine, 

 

4- Belediyeler tarafından maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının 

biriktirilmesi ve teslimine yönelik yapılacak duyuru ve talimatlara riayet edilmesine, 

 

5- Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama ekipmanlarının hijyen açısından atık 

boşaltımı sonrası temizliğinin yapılarak hijyen kurallarına riayet edilmesine,  

 

6- Bu ekipmanların başka amaçlar için kesinlikle kullanılmamasına, 

 

7- Atıkların toplanması, taşınması ve depolanması sırasında meydana gelebilecek dökülme 

ve sızıntılara karşı tedbir alınmasına ve kirlenme olması durumunda kirli yüzeyin ve 

toplama ekipmanının çamaşır suyu vb. dezenfektanlar ile temizliğinin sağlanmasına, 

 

8- Toplanan atıkların manuel olarak elle açılmadan bertarafa (depolama, sterilizasyon vb. 

uygun bertaraf yöntemi) gönderilmesinin sağlanmasına, 

 

9- Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevli personellerin çalışma 

sırasında koruyucu ekipman (maske, gözlük, tulum vb.) kullanmasına ve atıkla doğrudan 

temas etmemesine,  

 

10- Kullanılan ekipmanların ve kişisel malzemelerin dezenfekte 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 

uygulanmasına; 

               Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

BAŞKAN 

 

Fuat GÜREL 

Vali 
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  Rafet VERGİLİ                                 Dr.Ahmet SARI                                    Hasan ÖZTÜRK 

 Belediye Başkanı                                İl Sağlık Müdürü                             Çevre ve Şehircilik  İl Md.    
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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 
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