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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 30/10/2020 

KARAR NO         : 109 

 

 

  İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 30/10/2020 

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 
 

       Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal 

hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm  iş 

kolları  ve yaşam alanları  için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulmas ı  ve 

Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımız koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla 

mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bugüne kadar sahada gerçekleştirilen ve kamuoyunda görünürlüğü yüksek olan denetim 

faaliyetlerinin toplumda hastalığa karşı bilinç oluşturulması ve tedbirlere uymayanlara yaptırım 

uygulanması suretiyle salgınla mücadeleye önemli katkı sunulmuştur. 

 

Bu çerçevede; 

1. Yapılan denetimlerin; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve 

şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama 

tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, 

çay bahçesi ,  nikâh merasimi  şeklinde yapılan düğün törenleri ,  

berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari 

taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam 

alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanmasına, 

2. Denetimlerin vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, 

alışveriş yerleri, park ve bahçeler, otogarlar vb. kalabalık yerlerde yoğunlaştırılmasına, 

3. Denetimlerde gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi faaliyetlerine izin verilmeyen 

işyerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00’ten sonra müzik yayını yapılıp 

yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı 

hususlarına ağırlık verilmesine, 

4. Okulların kademeli olarak açılması sebebiyle okulların çevresindeki kafe, restoran, 

internet kafe vb. yerler ile okul servislerinin denetlenmesi konusunda özen gösterilmesine, 

5. Denetimlere ilişkin raporlamaların İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM)yazılımı 

üzerinden yapılmasına, 

6. Denetim faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilmesine; 

• Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde 

bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe 

müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak 

şekilde belirlenmesine, 

• Denetimlerde vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik 

(nikâh merasimi şeklindeki düğün, nikâh, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve 

sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına 

özellikle dikkat edilmesine, 

• Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulmasına, 
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• Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye 

yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesine, 

• Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan 

aykırılıklar için; 

Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu 

ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde, faaliyet 

durdurma cezası tekliflerinin mülki idare amirine iletilmesine, 

• Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da 

kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi 

Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanmasına, 

• Denetimlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ve daha önce 

denetimler ile ilgili gönderilen genelge eklerinde yer alan formlardan yararlanılmasına, 

 

7-  İlimizde İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun daha önce alınan kararları kapsamında nikah 

düzeni şeklinde yapılan düğünler hariç tutulmak üzere; sünnet, kına gecesi ve taziyeler gibi 

toplu kutlamalar ve merasimler yasaklanmış olmakla birlikte bunlara ilave olarak; 

 Restoran, kafeterya, otel, konak vb. açık ve kapalı alanlarda toplu halde yapılan doğum 

günü, bebek partisi ve benzeri kutlamaların/eğlencelerin yasaklanmasına, 

 Ayrıca, vatandaşlarımızın kamu kurumları ve diğer işyerlerinden alacakları tüm hizmetler 

için, işyerlerinde yoğunluğa mahal verilmemesi açısından öncelikle var ise hizmet 

alacakları işyerlerinin resmi sitelerinden online başvuru yaparak işlemlerinin 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 ve konusu suç 

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin uygulanmasına; 

 

Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 
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                                                                          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 

 

           Nevzat AKBAŞ                      Çetin AYVALIK                 Dr. Öğr.Üyesi Nihat 

YILMAZ 

        İl Milli Eğitim Müdürü          İl Tarım ve Orman Md.         KBÜ Eğt. Arşt. Hast. Başhekimi 

 

 

 
 

 

 

  ÜYE                                                ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                    Ecz.Recep YILDIZ 

   Serbest Tabip                            Serbest Eczacı 

 

 

 

 

 


