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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 01/06/2020 

KARAR NO         : 50 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

01/06/2020 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 
 
 

 Ülkemizde insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs 

(Covid-19) salgınının önleme amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak 

için bugüne kadar birçok kısıtlamaya gidilmiş ve İlimizde de birçok  ilave tedbir alınmıştır. 

Gelinen bu aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 

geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme 

sürecine geçilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, 

 

1- İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 04.05.2020 tarih ve 35 no’lu kararının 2. maddesinde 

belirtilen “İl dışından geçici veya sürekli kalmak amacıyla ilimize gelen 

vatandaşlarımızın, ilimize giriş yaptıkları tarih itibariyle Valiliğimiz tarafından uygun 

görülen Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda salgın tedbirleri çerçevesinde 

14 gün süreyle karantina altına alınmalarına” dair hükmün; 

      "İl dışından (özellikle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir,  

Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizden)  

geçici veya sürekli kalmak amacıyla ilimize gelen vatandaşlarımızın, ilimize giriş 

yaptıkları tarih itibariyle evlerinde 14 gün süreyle izolasyon altına alınmalarına” 

şeklinde değiştirilmesine, 

2- Bahsi geçen illerden kısa bir süre için ilimize ziyarete gelen vatandaşlarımızın 

ziyaretleri süresince evlerinde izole olmalarına ve mümkün olduğunca az kişiyle temas 

kurmalarına, 

3- İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 14.04.2020 tarih ve 30 no’lu kararının 4. maddesinde 

belirtilen “Kendi araçları ile İlimiz üzerinden başka bir İl’e ulaşmak isteyen 

vatandaşlarımızın sorgularının yapılarak geçişlerine izin verilmesine; şayet gidecekleri 

İl’e başka uygun bir güzergah üzerinden ulaşma imkanları varsa o yolu 

kullanmalarının sağlanmasına” şeklindeki hükmün iptal edilmesine, 

4- İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 08.05.2020 tarih ve 37 no’lu kararında belirtilen 

“İlimizden giriş yaparak komşu İllere transit geçmek isteyen vatandaşların kişisel 

bilgileri (TC kimlik numarası ve telefon numarası vb.) ve araç plaka numarasının 

kontrol noktalarımızdaki kolluk kuvvetleri tarafından alınarak çıkış noktasındaki 

kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, araç ve içindeki yolcuların en geç 6 saat içerisinde 

şehirden çıkıp çıkmadıklarının kontrol edilerek teyit edilmesine” dair hükmün iptal 

edilmesine, 

5- İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 23 no’lu kararının 8. maddesinde 

belirtilen  “Seyyar gıda işletmecilerinin (simit, poğaça, börek, seyyar çay satıcıları vb.) 

05.04.2020 tarih saat 24:00 itibariyle geçici olarak satış yapmalarının yasaklanmasına” 

dair hükmün iptal edilmesine, 
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6- İlimizde koronavirüs salgınını önleme amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 

02.04.2020 tarih ve 21 no’lu kararı ile 04.05.2020 tarih ve 35 no’lu kararı gereği, bu 

kararlarda adı geçen cadde ve sokaklarda uygulanan park yasaklarının 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 

 


