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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 15/05/2020 

KARAR NO         : 41 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

15/05/2020 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 
 

 

 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 

yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski 

yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla bugüne kadar 

birçok kısıtlamaya gidilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. 

11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan 

vatandaşlarımızın belirlenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun 

görülmüştür. Ön görülen tedbirler çerçevesinde İlimizde de aşağıdaki kararların alınmasına 

karar verilmiştir. Bu kapsamda, 

 

1- İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 

12.00-18.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına 

riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

 

2- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 

15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri 

arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve 

maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine, 
 

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 17.05.2020 Pazar günü 12.00-18.00 

saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) 

anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için 

her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına, 

 

4- Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması 

uygulamasının halen devam ettiği göz önüne alınarak yukarıda belirtilen dışarı 

çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında uygulamanın devamı açısından gerekli 

tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin yapılmasına, 

 

Ayrıca hava sıcaklıklarındaki artış ve günlerin uzamasıyla birlikte alışverişi daha geniş 

bir zaman dilimine yayarak insan yoğunluğunu azaltmak maksadıyla daha önce 14.04.2020 

tarih ve 30 no’lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararının 7. maddesinde belirtilen ve daha sonra 

16.04.2020 tarih ve 31 no’lu  İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararının 1. maddesinde yeniden 

düzenlemeye gidilen tüm işyerleri; 
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 “Perakende gıda satışı yapan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, 

şarküteri vb.) işletmeler ve TEKEL bayileri”, 

 “Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmeler”, 

 “Perakende olarak; inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, 

kozmetik, züccaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyumcu, kırtasiye, 

otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, 

emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmeler”, 

 “Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmeler ve hayvan yemi satan 

bayiler”  hakkında almış olduğumuz çalışma gün ve saatleri ile ilgili tüm kısıtlama 

kararlarının kaldırılmasına, 

  

 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. 

 

 
 

 

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               Nevzat Akbaş                      Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi   İl Milli Eğitim Müdürü V.   İl Tarım ve Orman Md. 

 

 
 

 

 

             ÜYE                                                       ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                         Ecz.Recep YILDIZ 

     Serbest Tabip                                      Serbest Eczacı 

 


