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T.C. 

KARABÜK VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

                                                                                               
                  
                                                                                                                                     

Sayı : 15353251-952.03.03.05-       23/03/2020 

Konu : Koronovirüse (Kovid-19) Karşı  

  İlimizde Alınan Tedbirler 

   Valilik Emri (4) 

 

 

 

VALİLİK EMRİ 

(4) 

 

Ülkemizde insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) 

salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Kovid-19 

salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, 

kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık 

sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan 

hayatını tehdit etmektedir. 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temini noktasında umuma açık yerlerin 

faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması 

gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce 

engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz 

etmektedir. Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal 

hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu 

olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum 

sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedir. 

Bu durumun devam etmesi neticesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatları ve toplum sağlığı açısından ciddi risk 

oluşturmakta ve salgının yayılmasına, vaka sayısı ve tedavi gereksinimi olan insan sayısını 

artırarak kamu sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep vermektedirler. 

Yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri 

doğrultusunda, Valiliğimizce İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 27. ve 72. maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve 

üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden 

dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat 

etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. 

 

 

 



 ==================================================================================================== 

Hükümet Konağı Kat:1 78100 KARABÜK                                                                          Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ahmet ÇELİK-Programcı  

Telefon ( 0370 ) 424 66 11 Faks: ( 0370 ) 412 76 54 
e-posta:ilyaziislerimud@karabuk.gov.tr              Elektronik Ağ:www.karabuk.gov.tr 

 

 

Valiliğimizce anılan bu karar yürürlüğe girdikten sonra; 

1. İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını 

bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur 

olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için Karabük Valisi olarak başkanlığımda il 

merkezinde, ilçelerimizde ise ilçe Kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa 

Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. 

2. Karabük il merkezi ve köylerinde görev alacak Karabük Vefa Sosyal Destek Grubu 

Karabük İl Valisi olarak başkanlığımda Vali Yardımcısı Barboros BARAN 

koordinesinde ; 

• Karabük Belediye Başkanı veya yardımcısı, 

• İl Emniyet Müdürü, 

• İl Jandarma Komutanı, 

• İl Afet ve Acil Durum Müdürü, 

• İl Yazı İşleri Müdürü, 

• 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü, 

• Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı Açık Kapı Birimi, 

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, 

• İl Sağlık Müdürü, 

• KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, 

• İl Milli Eğitim Müdürü, 

• İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, 

• İl Tarım ve Orman Müdürü, 

• Gençlik ve Spor İl Müdürü, 

• İl Müftüsü, 

• Ticaret İl Müdürü, 

• Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürü, 

• Kızılay Karabük Şubesi Başkanı, 

• Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, 

• Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı, 

• Karabük Ziraat Odası Başkanı, 

• Karabük Eczacılar Odası Başkanı, 

• Karabük Bakkallar Esnaf Odası Başkanı, 

• Karabük Fırıncılar Odası Başkanı, 

• Karabük Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı, 

• Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği, 

• Karabük Merkez Köy Muhtarları Derneği, 

• Karabük Dernek Başkanlarından oluşturulmuştur. 

 

İl merkezinde ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş veya kronik 

hastalığı olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının 

karşılanması için aşağıdaki tedbirler alınacaktır: 

 İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamındaki; sokağa çıkması 

kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri 

ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçları İl Emniyet Müdürlüğü, 

İl Jandarma Komutanlığı, Yerel Yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri, diğer kurumlar 

aracılığı ile veya ihtiyaç duyulması halinde sivil toplum görevlilerinin desteği/aracılığı ile 

karşılanacaktır. 
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 Bu vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçları başlangıçta sağlıkla ilgili ihtiyaçları İl Sağlık 

Müdürlüğü, diğer ihtiyaçları ise Valilikçe oluşturulacak ekipler başta olmak üzere, İl Emniyet 

Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri aracılığı ile yerine getirilecek, ancak yerel 

yönetimlerimiz ile diğer kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklarını tamamlamasından sonra söz 

konusu ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubunun yönetimi altında bu kurum ve kuruluşlarımız 

tarafından yerine getirilecektir. 

 İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 

numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Vatandaşların talepleri bölge/görev 

alanı ayrımı yapılmaksızın alınacak ve alınan talepler “Vefa İletişim Merkezinin 415 25 85, 

412 03 58, 424 70 70 ve 413 06 90” telefon numaralarına aktarılacaktır. Bu çağrıların 

cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda 24 saat esasına 

göre yeteri kadar kamu görevlisi ve araç görevlendirilecektir. 

 Aktarılan talepleri sahada uygulayacak olan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma 

Komutanlığı, Yerel Yönetimler, AFAD, Kızılay birimlerine yönlendirmek için Vefa İletişim 

Merkezlerinde yeteri kadar kamu görevlisi görevlendirilecek ve bu merkezler 22.03.2020 tarihi 

saat 13.00‘e kadar faaliyetlerine başlayacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Açık 

Kapı Vefa Sosyal Destek Grubunun yönetim merkezi olarak görev yürütecektir. 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları ve İl Sağlık Müdürlüğü ile köy ve mahalle muhtarlarının da desteği alınarak 

sorumluluk sahalarındaki başta tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleri olmak üzere ihtiyaçlarını 

karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş veya üzeri ile kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın 

listesi, adresleri, telefon numaraları ivedilikle tespit edilerek, Vefa İletişim Merkezi tarafından 

bu vatandaşlara öncelikle telefon açılması, sonrasında ziyaret edilerek gerekli bilgilendirme ve 

taleplerin yerine getirilmesi sağlanacaktır. 

 İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri gıda 

ve temizlik malzemelerini içeren paketler oluşturularak, ödeme gücü olan vatandaşlara bedeli 

mukabilinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak belli periyotlarla teslim 

edilebilecektir. Ayrıca bu vatandaşlarımıza İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sunulan evde 

bakım hizmetleri öncelikli olarak verilecektir. 

 Ayrıca kapsam dahilinde vatandaşlar belli gruplara bölünerek, bu grupların ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere bir kamu görevlisi ile eşleştirmesi, bu görevli üzerinden temel ihtiyaçların 

karşılanması gibi ilave tedbirler alınabilecektir. İl/ilçedeki kapsam dahilindeki vatandaş sayısı, 

ilçenin şartları göz önünde bulundurularak tedarike ilişkin tedbirlerden hepsinin veya 

hangilerinin kullanılacağı İl/İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından belirlenecektir. 

 Buna ilave olarak Valiliğimiz koordinasyonunda merkez ilçede vali yardımcısı ilçelerde 

Kaymakamlarımız tarafından sorumluluk sahalarında bulunan tüm muhtarların katılımı ile 

elektronik iletişim grubu oluşturulacak, bu sosyal iletişim grupları üzerinden yardım talepleri 

de alınarak işleme konulabilecek, sahada yaşanan/yaşanabilecek sorunlar anlık olarak takip 

edilerek ivedilikle giderilecektir. 
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 İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının 

karşılanması süreci “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, 

görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım 

faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. 

 Kapsam dahilindeki vatandaşların talep ettikleri temel sağlık ihtiyaçları İl Sağlık 

Müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanacaktır. Bu konuda eczaneler ile gerekli 

koordinasyon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. 

 İl Sağlık Müdürlüğünce gerektiğinde 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 

vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti sunulması için gerekli tüm önlemler ivedilikle alınacaktır. 

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünce aile hekimlerinin var olan kayıt sistemlerinden faydalanılarak, 

aile hekimlerinin bu vatandaşlarımıza evde hizmet vermesi için gerekli planlama yapılacaktır. 

 Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını 

olmayan 65 yaş veya üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Karabük Belediye Başkanlığı, Karabük İl Özel İdaresi, 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 

Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Karabük Şubesince 24 saat 

çalışma esasına geçilerek bu doğrultuda gerekli lojistik, personel ve araç planlaması yapılacak 

olup, ihtiyaç duyulması halinde diğer kurumlardan personel ve araç desteği sağlanacaktır. 

 Okul yöneticileri, öğretmen, imam, muhtar ve ihtiyar meclis ve heyet azalarının il ve 

ilçelerde konu ile ilgili olarak aktif şekilde çalışması sağlanacaktır. 

 İşkur ve TYP Programından faydalanan personelden azami ölçüde faydalanılması için 

gerekli çalışmalar Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürlüğü tarafından planlanacak ve Vefa 

Sosyal Destek Grubu ile paylaşılacaktır. 

 Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını 

olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak ihtiyaç dağıtımı yapılırken hijyen esaslarına dikkat 

edilerek sağlıkla ilgili tüm tedbirlerin eksiksiz alınması sağlanacaktır. 

 Karabük Kızılay Şubesi tarafından da bu vatandaşlarımıza yardım yapılması konusunda 

gerekli planlama yapılarak sonuç Vefa Sosyal Destek Grubu ile paylaşılacaktır. 

 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacının karşılanması 

için Fırıncılar Odası tarafından mahalle bakkallarından ya da belli fırınlardan ikamet adreslerine 

günlük olarak ekmek teslimi sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Dağıtıma ilişkin 

hususlar Vefa Sosyal Destek Grubunun belirlediği esaslar çerçevesinde ve İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğünün ve muhtarların koordinasyonunda yerine getirilecektir. 

 Karabük’de bulunan Odalar ve sivil toplum kuruluşlarımız; Vefa Sosyal Destek Grubu ile 

yakın ilişki içerisinde bulunarak ihtiyaçların giderilmesi konusunda azami düzeyde katkı 

sağlayacaklardır. 
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 İlgili kamu kurum ve kuruluşları en az 2 kamu görevlisinden oluşan alt birim oluşturarak 

gerekli planlama ve yardım faaliyetlerine katılacaklardır. 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından da benzer gerekli 

kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun 

yapılması, Valiliğimizin tüm sıralı/sorumlu amirleri tarafından uygulamanın yakinen takip 

edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim. 

 

 

 

   Fuat Gürel 

            Vali 

 

 

DAĞITIM : 

Vali Yardımcılarına 

İlçe Kaymakamlıklarına 

Karabük Belediye Başkanlığına 

Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne 

Karabük İl Jandarma Komutanlığı 

Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 

Karabük İl Özel İdaresine 

Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne 

Karabük İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğüne 

Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı Açık Kapı Birimine 

Karabük Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

Karabük Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

Karabük İl Tarım Ve Orman Müdürlüğüne 

Karabük Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne Karabük İl Müftülüğüne 

KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, 

Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne 

Karabük Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 

Kızılay Karabük Şubesi 

Karabük Eczacılar Odası Başkanlığı 

Karabük Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığı 

Karabük Fırıncılar Odası Başkanlığına 

Karabük Esnaf Ve Sanatkar Odaları Birliği 

Karabük Ziraat Odası Başkanlığına 

Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına 

Karabük Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanlığına 

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği 

Karabük Merkez Köy Muhtarları Derneği 

Karabük Dernek Başkanlarına 
 

23/03/2020 Programcı  : Ahmet ÇELİK 

…/03/2020 İl Yazı İşleri Müdürü : Şerafettin KELLECİ 

…/03/2020 Vali Yardımcısı : Barboros BARAN 


