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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

              KARAR TARİHİ : 16/03/2020 

KARAR NO          : 05 

 

 

            İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

16/03/2020 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 

  

             Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan Coronavirüs soğuk 

algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu 

(SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs 

ailesidir. Hastalık  esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Virüs, hasta bireylerden 

öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği 

yüzeylerden (eller ile göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir. Asemptomatik kişilerin 

solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden 

olmaktadır. Bu nedenle İlimizde; 

  1- Umuma açık ve kapalı mekanların (park,gösteri alanları,meydanlar vb.) Belediye tarafından 

düzenli olarak dezenfekte edilmesine, 

  2- Okulların ve öğrenci yurtlarının dezenfekte edilmesine, 

  3- Toplu taşıma araçlarının, okul servislerinin ilgili kurumlarca düzenli olarak dezenfekte 

edilmesi ve araçlara el dezenfektanlarının yerleştirilmesine, 

  4- Müftülüğe bağlı cami ve Kuran kurslarının düzenli olarak dezenfekte edilmesine, 

  5- Kamu kurum binalarının düzenli olarak dezenfekte edilmesine, 

  6- Kişisel koruyucu önlemlerin alınmasına; 

- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla 

yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 

kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, 

normal sabun yeterlidir. 

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 

- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). 

- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık 

temizlenmelidir.  

- Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle gerekmedikçe ise sağlık merkezlerine 

gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en 

aza indirilmelidir. 
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- Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile 

örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, 

mümkünse kalabalık yerlere girilmemelidir. 

- Kalabalık ve kapalı yerler sık sık havalandırılmalıdır. 

- Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler 

tercih edilmelidir. 

- Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel 

enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. 

   7- Yurt dışından gelen tüm vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini evlerinde tecrit 

etmeleri gerekmektedir. Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu 

olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü 

hakkında bilgi verilmelidir.  

  Bu 7. maddede belirtilen talimatlara aykırı hareket edilmesi durumunda, 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284 üncü maddesinde yer alan "66 ve 67 inci maddelerde 

zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmağa salahiyettar memurlara 

muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi mucibince cezalandırılır.” 

hükmü ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı 

davranma” başlıklı 195 inci maddesinde yer alan “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış 

veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili 

makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.” hükümleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

 Ayrıca talimatlara uymayan ve tecrit edilmesi gereken vatandaşlarımız Valiliğin kararı 

ile daha önceden belirlenmiş gözlem alanlarına yerleştirilebilecektir. 

         Tüm bu tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın "Coronavirüs Tedbirleri" konulu 

15.03.2020 ve 16.03.2020 tarihli yazılarında belirtildiği üzere; 

            - Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın 

çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen 

pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 10.00 itibariyle 

geçici süreliğine durdurulmuştur. 

 - Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın 

çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; 

tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli 

lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile 

salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation 

vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, 

dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor 

merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle 

durdurulacaktır. 
    

                - Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve 

faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 

24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecektir. 
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  - Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri 

16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacaktır. 

 

      Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 

 

 

 
 

                                                                


