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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

              KARAR TARİHİ : 13/04/2020 

KARAR NO          : 29 

 

 

           İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

13/04/2020 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 Yeni-Koronavirüs Hastalığı salgınının tüm dünyada ve ülkemizde giderek 

yayılması nedeniyle salgının bir an önce engellenebilmesi için İlimizde ilave tedbirler 

alınmaya devam edilmektedir. Bu nedenle, 02.04.2020 tarih ve 21 no’lu İl Hıfzıssıhha Meclis 

Kurul Kararının 12. Maddesi ile " Salgının yayılımının artması ve hasta sayısının 

hastanelerimizin kapasitesini zorlaması halinde; İlimizde bulunan hastanelerde yapılan 

tetkikler sonucu Koronavirüs (Covid-19) pozitif olarak tespit edilen ancak belirti vermeyen ya 

da çok hafif semptomu olan hastalarla, gerekli görülmesi halinde Covid-19 hastaları ile 

temaslı ve şikayeti bulunmayan vatandaşların İlimiz Pandemi Planında belirtildiği şekilde 

Valiliğimiz tarafından uygun görülen öğrenci yurtlarında on dört gün boyunca kontrol altına 

alınarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Koronavirüs (Covid-19) hastalığı açısından 

takiplerinin yapılması" kararı alınmıştır. 

             Belirtilen karar tarihinden bu yana hasta sayımız giderek artmakta olup, 

Bakanlığımızın yayınladığı hasta takip algoritmasına göre semptom göstermeyen Covid-19 

pozitif hastaların evde takip ve kontrolleri daha çok önem kazanmıştır. 

             Bu amaçla evde takibi uygun olan, ancak evde izolasyon şartlarını sağlayamayacak 

durumda olan hastalarımızın bulaştırıcılık riskini en aza indirebilmek ve takiplerini düzenli 

yapabilmek için; 

1- Bu hastaların Safranbolu İlçemiz Bostanbükü Köyü sınırlarında yer alan Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Katip Çelebi Öğrenci Yurdunda karantinaya 

alınmalarına, 

2- Karantina altına alınmış kişilerin sağlık durumlarının takibinin İl Sağlık 

Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerce yapılmasına, 

3- Yurdun kalorifer, sıcak su, elektrik gibi binaya ait genel hizmetlerinin Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülmesine, 

4- Karantina altına alınmış kişilerin kaldığı katların ve odaların temizlik ve güvenlik 

hizmetlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personellerce 

yapılmasına, 

5- Karantina altındaki kişilerin ve yurtta görevli tüm çalışanların yemek 

ihtiyaçlarının günlük 3 öğün olmak üzere KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

tarafından karşılanmasına, 

6- Ayrıca yoğun çalışma koşulları ve bulaştırıcılık riskleri nedeniyle evlerine 

gidemeyen ve bu nedenle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Taşkent Öğrenci 

Yurdunda ve Karabük Öğretmenevinde kalan sağlık personellerinin yemek 

ihtiyaçlarının da yine günde 3 öğün olmak üzere KBÜ Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından karşılanmasına, 

 
    

 



2 

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. 

 

 

                                                              

                                                                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 

                                                                 

 

 

 

 

    


