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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 03/04/2020 

KARAR NO         : 23 

 

 

              İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

03/04/2020 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 yükselen 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 

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

vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde 

bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında, 

ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı 

şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. 

  

       Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için, İlimizde de aşağıda belirtilen ilave 

tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. 

  

1- İlimiz ve ilçelerinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 

03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına, 

  

2- İlimiz ve ilçelerinde, pazaryeri, market, PTT ve ATM önleri, banka içi sıraları vb. toplu 

bulunulan yerler ile toplu olarak çalışılan tüm özel ve kamu işyerlerinde (işyerlerinin 

dinlenme salonları da dahil) vatandaşlarımızın ve çalışanların maske takmalarının zorunlu 

hale getirilmesine, 

  

3- Banka şubesi önleri ve PTT şubesi önlerindeki uygun alanlara el dezenfektanı konulmasına 

( ilgili banka veya PTT tarafından) bu dezenfektanların sürekli olarak kullanıma hazır halde 

bulundurulmasına, 

  

4- ATM önleri, market önleri ve pazaryerleri girişleri vb. olmak üzere vatandaşlar arasında 

çizgi ile sosyal mesafeyi koruyacak şekilde ilgili kurumlar tarafından mesafelerin 

işaretlenmesine, 

  

5- İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde, vatandaşların sosyal mesafeyi 

gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana 

yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine ve bu duruma 

uymayanların kolluk kuvvetleri ve bekçiler tarafından uyarılmasına,  
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6- Kolluk kuvvetlerinin, şehir merkezlerinde sokağa çıkma yasağı olan şahısları takip etmek 

ve mazeretsiz olarak sokağa çıkan şahısları uyarmak üzere il ve ilçe merkezlerinde gerekli 

tedbirleri almalarına, 

  

7- 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, 

  

8- Seyyar gıda işletmecilerinin (simit, poğaça, börek, seyyar çay satıcıları vb.) 05.04.2020 

tarih saat 24:00 itibariyle geçici olarak satış yapmalarının yasaklanmasına, 

  

9- Ticari taksilerde, şoförün yanında oturulmaması, arka bölümde ise tek kişi binecek ise 

şoförün çaprazı cam kenarına, iki kişi binecekse iki cam kenarına oturulması, yolcular aile ise 

üç kişiden fazla alınmamasına, 

  

10- Ülkelerinin hava sahasını kapatması nedeniyle İstanbul Havalimanında mahsur kalan ve 

işlemleri tamamlanana kadar İlimizdeki Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yüksek öğrenim 

yurtlarında izole edilen 1725 Cezayir vatandaşının ilimizde kaldıkları süre boyunca 

hizmetlerinin sağlanmasında görev yapan tüm kamu görevlilerinin ve özel sektör 

çalışanlarının sağlığının korunması ve COVİD 19 hastalığının yayılımının önlenmesi için 

Hubbi Hatun Yurdunda yeterli süre gözlem altında tutulmalarına ve sağlık kontrollerinin İl 

Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller tarafından yapılmasına, 

 

11- Bu salgınla mücadelede asıl olan insanların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı 

çıkmamaları olduğu için, bunu sağlamak adına köylerden il ve ilçe merkezlerine, ilçe 

merkezlerinden il merkezine ve il merkezinden ilçelere hareketliliğin kısıtlanması 

gerekmektedir. Bu maksatla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve odalar, 

kolluk kuvvetleri, belediye başkanlıkları, köy ve mahalle muhtarlıkları vasıtasıyla bu sosyal 

hareketliliği azaltmak adına sürekli çalışma yapılması, anonslar yaptırılması ve araç trafiğini 

azaltmak için çalışmalar yapılmasına,  

  

  

           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 


