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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

              KARAR TARİHİ : 26/03/2020 

KARAR NO          : 14 

 

 

           İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

26/03/2020 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 
 

  

    Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 

olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka 

sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün 

bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu 

mekânlar/alanlardır. 

  Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın korunması ve 

ülkemize olan etkilerinin azaltılması kapsamında; tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliği 

sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dâhil) pandemiye 

karşı korunması da önem arz etmektedir. Bu kapsamda; 

 

1- Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın 

barınma, çalışma alanlarının il/ilçe tarım müdürlükleri tarafından sürekli kontrol 

edilmesine,  

2- Virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İl Sağlık 

Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına,  

3- Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımın kontrol edilmesi hem 

de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli tedbirlerin trafik 

zabıtası ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından alınmasına, 

4- Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve 

hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal 

üretimin aksatılmadan yürütülmesine, 

   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. 
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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    


