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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 27/03/2020 

KARAR NO         : 17 

 

 

İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 27/03/2020 

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 
 

  

 Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-

19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemenin en temel 

yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bunu sağlamak için birçok 

tedbir alınmakta ve uyulması gereken kurallar belirlenerek vatandaşlarımızla 

paylaşılmaktadır. 

Ancak ilimizde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşlarımızın virüsün 

etki alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda 

sosyal hareketlilik içinde oldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik 

rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki 

vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün yayılmasını hızlandırmaktadır. Ayrıca 

önümüzdeki hafta sonunda vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire, piknik alanlarında; 

piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede 

bir arada bulunabilecekleri alanlar toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 

 

 1-  28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya 

kadar hafta sonları da dahil, il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın sahil bantları,  mesire ve 

ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. 

faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına, 

            2-   İl/ilçelerde Vali ve Kaymakamlarımız tarafından belediye merkezi sistemleri, 

camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın 

gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılmasına,  

            3-  Kolluk kuvvetleri görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu 

olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların, evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına, 

            4-   Önceki Hıfzıssıha Kurulu Kararlarıyla sokağa çıkması yasaklananlar ve 

girilmesi yasaklanan alanlar ile zaten kapatılmış olan yerler dışındaki bütün umuma açık 

alanlarda (yol, meydan, çarşı vb) acil gıda, sağlık, ilaç vb zaruri ihtiyaçlar dışında 

gezinenlerin, toplu halde bulunanların, açılmasına izin verilmiş işyerlerinin içinde ve 

dışında toplu halde oturanların, zorunlu nedenlerle dışarıda bulunanların aile ilişkileri 

dışında yakın mesafede bulunanların kolluk kuvvetleri tarafından sürekli ikaz edilmelerine, 
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            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.ÜyesiDr.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 


