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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ : 02/04/2020 

KARAR NO          : 21 

 

 

             İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

02/04/2020 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 
 
 

 

   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. Bu nedenle önceki kararlara ilave olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır, Bu 

kapsamda, 

 

 1 İlimizin bazı semt ve caddelerinde taşıtların yoğun bir şekilde park edilmesi 

nedeniyle kalabalığın arttığı gözlemlenmiş olup, koronavirüs salgınını önleme amacıyla 

aşağıda bahsedilen cadde ve sokaklarda 08.00-18.00 saatleri arası park yasağı uygulanmasına, 

 

a. 100.yıl Mah. 1002 no’lu ve 1003 no’lu Caddesi, 

b.  Şehir Merkezinde Albay Karaoğlanoğlu Caddesi, Menderes Caddesi, Kıbrıs 

Şehitleri Caddesi, Zonguldak Caddesi, 

c. Beşbinevler Mahallesi 52. sok.( Elit Marketin bulunduğu sok.) ve 115.Cadde 

üzeri, 

 

           2- İlimizin otogar, pazaryeri, otobüs durakları vb. kalabalık oluşturabilecek yerlerine 

İl/İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından el dezenfektanlarının takılmasına/bulundurulmasına, 

 

           3- Toplu taşıma araçları ve işyeri servislerini kullanan vatandaşlarımızın maske 

kullanmalarına; ayrıca İl/İlçe/Belde Belediye Başkanlıkları ve Oda 

Başkanlıkları/Temsilcilikleri tarafından halka maske takılması yönünde teşvikte 

bulunulmasına, üyelerine ve halka maske temini konusunda yardımcı olunmasına, 

 

           4- Halka bire bir hizmet eden kurum ve kuruluşlarda, özel işletmelerde (hastane, 

pazaryeri, market, fırın, pastane vb.) çalışanların maske kullanmasına ve halkın da maske 

kullanması yönünde teşvik edilmesine, 

 

     5- Belediye Başkanlığı tarafından tedarik edilmesi halinde İlimiz şehir girişlerine 

dezenfektan tünelleri kurulmasına, 

 

 6- İlimiz girişlerine Belediye Başkanlıkları tarafından termal kamera tedarik 

edilmesine, termal kamera tedarik edilene kadar daha önceki aldığımız 18 No lu İl Hıfzıssıhha 

Kurul Kararı gereğince vatandaşlarımızın vücut ısılarının ateş ölçerlerle bakılmasına devam 
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edilmesine ve ayrıca sağlık ekipleri tarafından 14 gün kuralının hatırlatıldığı onam formlarını 

imzalayan vatandaşlarımızın İl Sağlık Müdürlüğü personeli, muhtarlar ve kolluk kuvvetleri 

tarafından takibinin yapılmasına, 

 

 7- İl dışından şehir içine giren tüm taşıtların dış ve iç kısımlarının Belediye 

Başkanlıklarınca dezenfekte edilmesine, 

 

 8-  İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörlere ait şantiyelerde çalışmak 

için diğer illerden gelen işçi ve ustaların, İlimiz girişlerindeki kontrol noktalarında gerekli 

uyarılar yapılarak on dört gün süre ile evde kalmaları hususunda onam formu imzalatılmasına 

ve kolluk kuvvetleri tarafından evde karantinaya uyup uymadıklarının kontrol edilmesine;  

 

             Bu durumun şantiyesi bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, inşaat ruhsatı 

vermeye yetkili kurumlara (belediye, özel idare, OSB) ve Ticaret Odaları ile yapı denetim 

firmalarına bildirilmesine, 

 

 9- Ayrıca, İlimizde çiftçilerin üretim alanlarına erişimini kısıtlamayacak ve hasat 

edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal 

üretimin aksatılmadan yürütülmesi doğrultusunda arıcıların mağdur olmamasına ve arıların 

rutin bakımlarının yapılabilmesi amacıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan 

arıcılarımızın ailelerinde arıcılık faaliyetlerini gerçekleştirecek birinci derece yakınları ve 

kovanlarla ilgilenecek kişilerin bulunmaması halinde İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinin uygun 

görüşü ile Valilik  tarafından haftada 2 (iki) gün Çarşamba-Cumartesi günleri olmak üzere 

sadece İlimiz içerisinde geçerli olmak üzere seyahat belgesi düzenlenmesine, vatandaşlar 

tarafından söz konusu belgelerin amacı dışında kullanılması halinde seyahat belgelerinin iptal 

edilmesine, belgelerin düzenlenmesinde AKS’ye kayıtlı olması ve arıcı tarafından lokasyonun 

bildirilmesi gibi şartların aranmasına, 

 

 10-Temel tedarik zincirinin, kamu düzeni ve güvenliğinin parçası durumunda olan ve 

temel-stratejik sektörlerin çalışanları (Gıda/temizlik başta olmak üzere temel ihtiyaç 

malzemelerinin, sağlık sistemi için ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerin üretimi ve 

naklini gerçekleştirenler ile kargo, baz istasyonlarında çalışanlar, elektrik ve doğalgaz üretim, 

iletim, onarım ve kontrol görevini yürütenler; kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz 

eden plaka tespit sistemleri, sınır güvenlik sistemlerinin yapım, bakım ve onarımından 

sorumlu ASELSAN çalışanları) ve bu çalışanlara ait araçların şehirler arası seyahatlerinde 

veya yolculuklarında sağlık kontrollerinin yapılması şartı ile ilgililerce gerekli kolaylığın 

gösterilmesine, 

             11- İlimizde bulunan tüm eczanelerin (nöbetçi eczaneler hariç) 09:00-18:00 saatleri 

arasında hizmet vermesine, eczanelerde kontaminasyon riskini azaltmak için kırk metre kare 

ve üzeri büyüklükteki eczanelere sosyal mesafe de dikkate alınarak eczane çalışanları 

haricinde en fazla üç kişinin aynı anda alınmasına, kırk metre kareden daha küçük eczanelere 

ise eczane çalışanları haricinde aynı anda en fazla iki kişi alınmasına, bu uygulamanın 

eczacılar tarafından halkımıza duyurulmasına; ayrıca eczanelerin isterlerse eczane önüne gişe 

veya banko benzeri bir düzenleme yaparak dışarıdan da satış yapılabilmesine, 

 

            12- 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 
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görülen öğrenci yurtlarında on dört gün boyunca kontrol altına alınarak İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından Koronavirüs (Covid-19) hastalığı açısından takiplerinin 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 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 


