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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 21/03/2020 

KARAR NO         : 07 

 

 

              İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

21/03/2020 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 

  

              Dünyada ve ülkemizde halen devam etmekte olan Coronavirüs (Covid-19) salgınından 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu 

olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması; düğün, konferans, 

seminer vb. gibi toplantıların geçici süreliğine ertelenmesine kadar birçok farklı tedbir 

alınmaktadır.  

 

             Alınan tedbirlere ilave olarak;  

 - Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak 

asker uğurlama törenlerinin düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı 

değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerinin durdurulmasına ve terminallerde kalabalık 

oluşmasına izin verilmemesine, 

 - Park, mesire ve piknik alanlarında mangal ve piknik yapmanın vatandaşların bir araya 

gelerek salgın riskini arttıracağı değerlendirildiğinden, il genelinde geçici olarak 

yasaklanmasına, 

            - Fırın, market, akaryakıt istasyonu, eczane vb. gibi yerlerde izdiham oluşturacak 

alışveriş sırası ve ortamı oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 - Kamu hizmet sunumu ve hizmetinden yararlanmada güvenli mesafe korunarak 

dezenfekte edilen hijyen şartları sağlanmış fiziki alan ve altyapının oluşturulmasına, başta 

sağlık, sosyal hizmet ve diğer kamu hizmetleri uygulanmasında bulaşma riski oluşturmayacak 

güvenli mesafenin korunmasına, 

 - Vatandaşlarımız açısından riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför 

vb. gibi işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi günü saat 18:00 itibariyle geçici 

süreliğine durdurulmasına, 

            - İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, 

21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, 

müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine ve bu nedenle tüm lokanta ve 

restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına ve bu alanlara 

müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 Ayrıca; Covid-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 etmesidir. 
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    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 etmektedirler. Bu nedenle, 

               65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız arasında yer almakla birlikte 

yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin 

sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) 

hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye 

başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri ile 

kamu hizmeti yürütenler vb. istisnalar hariç; 

  - 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 

çıkmalarının yasaklanmasına, 

 

               Ancak, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve 

üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için; 

 

- İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının 

karşılanması sürecinde İlde Vali, ilçelerde Kaymakamların başkanlığında oluşturulan 

“Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilmesine, 

-  Valilik ve kaymakamlıklarımızca; sorumluluk sahalarındaki başta tek başına yaşayan 

ihtiyaç sahipleri olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve 

üzeri ile kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın listesi, adresleri, telefon numaraları 

ivedilikle tespit edilmesine, 

- İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımızın 112, 

155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmelerine, 

-  Bu çağrıların cevaplandırılması için “Vefa İletişlim Merkezi” oluşturulmasına ve bu 

merkeze ait ayrı iletişim numaraları belirlenmesine ve gerekli hizmetlerin üretilmesi 

için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu 

görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmesine, 

-  Kapsam dahilindeki vatandaşların talep ettikleri temel sağlık ihtiyaçlarının il sağlık 

müdürlüğünün koordinasyonunda sağlanmasına, 
- Ayrıca yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta 

olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanların (diyaliz, kemoterapi 

tedavisi alan, vb. gibi sağlık sorunları ) 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden 

taleplerini iletmelerine, 
-  Bu taleplerin valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezleri 

tarafından takip edilerek ve uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, 

güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek “seyahat 

belgeleri”nin talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilmesine karar 

verilmiştir. 
 

              Ayrıca İl girişlerinde bulunan yol kontrol noktalarına gelen ticari araçlardaki 

yolcuların tamamı ile hususi araçlardaki yolculardan seçilecek bir kısmı, bu noktalarda 

bulunacak kolluk kuvvetleri ve sağlık görevlileri tarafından 23.03.2020 tarihinden itibaren ateş 

ve genel semptomlar açısından kontrol edilecektir. Aynı zamanda ilimiz dışından ilimize gelip 

şehir merkezinde ve köylerde yaşamaya başlayanlar hem kolluk kuvvetlerimiz, hem de sağlık 

ekiplerimiz tarafından takip edilecektir. 
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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 

uygulanmasına;  

 

       Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 

 

 
 


