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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 18/05/2020 

KARAR NO         : 42 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

18/05/2020 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 ilave tedbir alınmış ve alınmaya da devam edilmektedir. Bu kapsamda; 

 

1. 04.05.2020 tarih ve 35 no’lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararı gereği, karantina 

altında bulunan İlimiz Merkez ilçesine bağlı Cumayanı Köyünün karantinasının 

18.05.2020 saat 23.59 itibariyle kaldırılmasına ve bununla birlikte; 

 

a. Cumayanı köyünde bulunan tüm vatandaşlarımızın evleri dışında maske 

kullanmalarının zorunlu hale getirilmesine, 

 

b. Köyün tüm giriş çıkışlarında kontrollerin devamının sağlanmasına, 

 

c. Bahsi geçen köyde Cuma günleri semt pazarı kurulmasına devam edilmesine ve Cuma 

günleri sadece kamu ve özel sektörde çalışan vatandaşların (çalıştıklarını ibraz 

etmeleri kaydıyla) köyden çıkışlarına izin verilmesine, 

 

d. Hastane veya yurtlarda tedavi gören ya da gözetim altında tutulan vatandaşlardan 

ikametgahı Cumayanı Köyü’nde bulunanların evlerine döndükten sonra da yedi gün 

evlerinde gözetim altında tutulmalarına, 

 

2. Kontrollü sosyal hayat sürecinde Ramazan Bayramı öncesi işyerlerinde yaşanan 

yoğunluk ve hava sıcaklığındaki artış göz önüne alınarak berber, kuaför ve güzellik 

salonları ile marketler için daha önce alınmış İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararları 

ile belirlenmiş olan çalışma saatlerinin (09.00-21.00); 19-20-21-22 Mayıs 2020 

tarihleri ile sınırlı olmak kaydıyla 09.00-23.00 olarak tekrar düzenlenmesine ve 

bu işyerlerinde çalışanların iş bitimi evlerine bırakılmasını iş yeri sahiplerinin 

sağlamasına,  

 

 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 

 

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 

 

 


