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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

              KARAR TARİHİ : 09/04/2020 

KARAR NO          : 27 

 

 

           İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

09/04/2020 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 yeni 

tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu nedenle 03.04.2020 tarih ve 23 no’lu İl 

Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararı gereğince "İlimiz ve ilçelerinde 01.01.2000 tarihinden sonra 

doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması" kararı alınmıştır. Ancak 

bazı özel durumların istisna sayılmaları gerektiği değerlendirilmiş ve bu kapsamda; 

  

  1-) 01.01.2000 tarihi sonrasında doğanların geçici bir süreyle sokağa çıkmalarının 

yasaklanması sebebiyle sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer alan gebe, lohusa ve 

bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntı yaşanmaması 

için, ilimiz genelinde 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde 

bebek veya çocuğun Aile Hekiminin daveti üzerine Aile Sağlığı Merkezine gidebilmeleri için 

(aşı kartı, randevu bilgisi vb. belge ibraz etmesi halinde) sokağa çıkma sınırlandırmasından 

istisna sayılmalarına, 

 2-) 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya 

kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın 

alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle 

başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal 

ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate 

alınması neticesinde, otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş 

“Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, 

rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını 

engelleyecek uygun şartları yerine getirmek ve sosyal mesafe kuralına riayet etmek, maske 

kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve 

bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine,  

 

             Ayrıca İlimiz tarım takvimi dikkate alındığında bitkisel ve hayvansal üretim 

faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla; 

       

             1-)  Fiilen tarımsal faaliyetle iştigal eden 18-20 yaş arası ve 65 yaş üstü dahil tüm 

üreticilerimizin ikametgahı ile tarımsal faaliyeti gerçekleştireceği yer arasında haftada iki 

günü geçmemek üzere ulaşımının aksamadan sağlanabilmesi için İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğünce “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine, 

             2-)   İlimizde “arıcılık” faaliyetinde bulunan üreticilerimizin arılı kovanlarını diğer il 

ve ilçelere gezginci arıcı olarak nakletmek istemeleri durumunda gerekli belgeleri ibraz etmek 

koşuluyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine, 
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            Tüm bu kararlara ilave olarak 03.04.2020 tarih ve 23 no’lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul 

Kararları arasında 7. maddede yer alan “tüm özel ve kamu işyeri çalışanlarının bahsi geçen 

salgından korunabilmesi için ilgili işyerleri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, özel 

işyerlerinin, ilgili kamu kurumlarının ve odaların bu maksatla hazırlayacakları tedbirleri 

ivedilikle uygulamalarına” ait karara istinaden Vali Yardımcısı Başkanlığında, Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlüğünün Koordinasyonunda 08.04.2020 tarihinde Karabük Belediyesi, 

KOSGEB İl Müdürlüğü ve ilgili odaların katılımı ile  birlikte alınan kararların titizlikle 

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 uygulanmasına;  

         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  

 

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      

 

 

    


