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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2020 

KARAR NO         : 35 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

04/05/2020 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 
 

 

 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınının bir an önce engellenmesi için 

İlimizde ilave tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda; 

 

1-  20.04.2020 tarih ve 32 no’lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararının 1. maddesi gereği, 

İlimiz Merkez ilçesine bağlı Cumayanı Köyünün tamamı 14 gün süreyle karantina altına 

alınmıştır. Ancak temaslı sayısının ve pozitif vakaların artmaya devam etmesi nedeniyle 

karantina uygulamasının 05.05.2020 saat 00.01’den, 18.05.2020 saat 24.00’e kadar 14 gün 

süreyle uzatılmasına ve bu kapsamda; 

 

a. Karantina altına alınan köyde ikamet eden ve kamuda çalışan vatandaşlarımızın 

karantina süresince idari izinli sayılmalarına, özel sektörde çalışan vatandaşlarımızın 

da İş Kanunu ve tabi oldukları mevzuat hükümleri gereğince ücretli izinli 

sayılmalarına, 

b. Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını (sebze, meyve dahil) gidermek için cuma 

günleri köyde kurulan semt pazarının devamının sağlanmasına, 

c. Bahsi geçen süre içerisinde karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa 

Destek Grubu tarafından takip edilmesine, 

 

2- İl dışından geçici veya sürekli kalmak amacıyla İlimize gelen vatandaşlarımızın, 

İlimize giriş yaptıkları tarih itibariyle Valiliğimiz tarafından uygun görülen Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğüne bağlı yurtlarda salgın tedbirleri çerçevesinde 14 gün süreyle karantina altına 

alınmalarına ve bununla birlikte; 

       a. İl dışından gelen ve İlimizde ikamet eden vatandaşlarımızın kendilerine ait boş evleri 

varsa ve burada izole edilebileceklerse belirtilen yurtlara alınmalarına gerek görülmeksizin, 

onam formu doldurularak kendi evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında tutulmalarına, bu 

süre zarfında düzenli kontrol edilmelerine, 

        b. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak 

üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, 

üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanların araçları ile 

birlikte; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, 

teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapanların bu uygulamadan muaf 

tutulmasına, 

        c. Kendisi veya eşinin, vefat eden yakınlarının cenazesine katılmak için ilimize seyahat 

edenlerin İlimizden 72 saat içerisinde ayrılmaları koşuluyla bu uygulamadan muaf 

tutulmalarına, 

          d. Doktor raporu ile İlimize sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor 

randevusu/kontrolü olan hastalar (Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerden gelenler hariç) ile 
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İlimizde kendisine yardımcı olacak kimsesi bulunmayan hastaların refakatçilerinin bu 

kapsamın dışında tutulmasına, 

 e.  Kamu çalışanlarının görev gereği yaptıkları seyahatleri, belgeleriyle ibraz etmeleri 

halinde uygulamadan muaf tutulmalarına, 

      f. Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 

yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan kişilerin tekrar karantinaya 

alınmamasına, 

      g. İş gereği şehirlerarası seyahat etme zorunluluğu bulunanların veya mücbir sebeplerle 

İlimize kısa bir süre için giriş yapanların durumlarını belgeleriyle ibraz etmeleri halinde bu 

uygulamadan muaf tutulmalarına, 

      h.  Kısa süreli (en fazla 72 saat) şehir dışına çıkmak zorunda olanların yolculuk 

öncesinde Valilik Seyahat İzin Kurulundan durumlarını bildirir izin belgesi almaları halinde 

(seyahat izin belgesi olmadan giriş yapılamayan iller için alınan belge de yeterli olmak 

kaydıyla) dönüşte bu belgeyi ibraz etmeleri durumunda uygulamadan muaf tutulmalarına, 

       ı. Yukarıda bahsi geçen yurtlarda kontrol amacıyla karantina altına alınan 

vatandaşlarımızın karantina süresince tüm masraflarının kendilerince karşılanmasına, 

masraflarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlarımızın İl Özel idaresi, İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi 

kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmesine, 

       i. Uygulamanın Valiliğimizce belirlenen yurdun en kısa sürede hazırlanmasına müteakip 

başlatılmasına, 

 

3-  İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu’nun 02.04.2020 tarih ve 21 no’lu  kararının 1. maddesi 

gereği İlimizin bazı semt ve caddelerine getirilen park yasağına ilave olarak şehir merkezinde 

İnönü Caddesi ve Taşkent Caddelerinde de 08.00-18.00 saatleri arasında park yasağı 

uygulanmasına ve marketlerin ön cepheleri ile sınırlı olmak kaydıyla marketlere alışverişe 

gelen vatandaşların araçlarını kısa süreli park etmelerine izin verilmesine, 

 

      4- İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunda daha önce alınmış olan 14.04.2020 tarih ve 30 no’lu  

kararın 15. Maddesi b bendinde yer alan hükmün aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 

 

“Kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine yakın fırın   

önlerinde yoğunluk oluşmaması için 06.05.2020 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca 

fırınların pidelerini saat:18.00’e kadar satışa hazır hale getirmelerine ve bu saatten sonra 

iftar sonuna kadar pide üretimi yapmamalarına, ayrıca sahur için pide hazırlayan fırınlarda 

ise iftar saatinden sonra pide hazırlanmasına izin verilmesine”, 

 

      5- İlimizin komşu illere sınır olan ilçe ve köylerinin komşu illerin ilçe ve köylerine  

bağlantıyı sağlayan İl Özel İdare ve Karayollarına ait tüm ara yolların kapatılmasına ve 

sadece; 

 

 Karabük - Zonguldak yolu, 

 Karabük - Ankara yolu, 

 Karabük - Kastamonu yolu, 

 Safranbolu - Bartın yolu, 

 Eflani - Pınarbaşı (Kastamonu) yolu, 

 Eskipazar  - Mengen ( Bolu) yolunun kullanımına izin verilmesine, 
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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 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              Nevzat Akbaş                         Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi    İl Milli Eğitim Müdürü V.    İl Tarım ve Orman Md. 

 

 

 

 

              ÜYE                                              ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                  Ecz.Recep YILDIZ 

     Serbest Tabip                                Serbest Eczacı 

 


