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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 20/04/2020 

KARAR NO         : 32 

 

 

  İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

20/04/2020 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 
 

 

 Yaşanan Yeni-Koronavirüs Hastalığı salgınının bir an önce engellenmesi için İlimizde 

ilave tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda; 

 

          1- 14.04.2020 tarih ve 30 no’lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararının 16. maddesi 

gereği, İlimiz Merkez ilçesine bağlı  Cumayanı Köyünün Soğuksu ve Tepe Mahallelerinde 

bulunan toplam 16 hane, 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Ancak karantina dışındaki 

mahallelerde de pozitif vakaların görülmeye başlanması nedeniyle; 20.04.2020 saat 

18.00’den, 04.05.2020 saat 24.00’e kadar karantina uygulamasının tüm köyü kapsayacak 

şekilde genişletilmesine ve ilave tedbirler alınmasına ihtiyaç doğmuştur. Bu nedenle; 

 

a- Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının 

korunması amacıyla “İlimiz merkez ilçesine bağlı Cumayanı Köyü’nün tüm 

mahallelerinin giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına,  

b- Köy sınırlarında Karabük-Ankara Devlet Karayolu üzerinde giriş ve çıkış için 

karşılıklı 2 noktanın belirlenmesine ve bu noktaların İl Jandarma Komutanlığı 

tarafından 24 saat kontrol altında tutulmasına, 

c- Alternatif yolların İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü marifetiyle uygun 

bariyer veya malzemelerle kapatılmasına, 

d- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evde tedavisi devam eden Covid-19 

hastaları ile temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köyden çıkışına 

müsaade edilmemesine, 

e- Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını (sebze, meyve dahil) gidermek için Cuma 

günleri kurulan semt pazarının devamının sağlanmasına, 

f- Bahsi geçen süre içerisinde karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa 

Destek Grubu tarafından takip edilmesine, 

 

             2- Ayrıca Ramazan ayı süresince İl genelinde fırınlarda yoğunluk oluşmasını 

engellemek amacıyla; kırk metrekare ve üzeri büyüklükteki fırınlarda sosyal mesafe de 

dikkate alınarak fırın çalışanları haricinde en fazla üç kişinin aynı anda içeri alınmasına, kırk 

metrekareden daha küçük fırınlarda ise fırın çalışanları haricinde aynı anda en fazla iki kişinin 

içeri alınmasına, bu uygulamanın fırıncılar tarafından afiş ya da uyarı levhaları ile halkımıza 

duyurulmasına, ayrıca fırıncıların isterlerse fırın önüne gişe veya banko benzeri bir düzenleme 

yaparak dışarıdan da satış yapılabilmesine, 

 

 

  Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. 

maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para 



2 

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            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 


