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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 02/06/2020 

KARAR NO         : 53 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

02/06/2020 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 
 
 

 Koronavirüs (Covid-19) salgınının önleme amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler 

arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok kısıtlamaya gidilmiş ve İlimizde de bir çok  

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. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.05.2020 

tarih ve 49 no'lu kararı gereğince 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar 

dâhilinde birçok işyeri hizmet vermeye başlamıştır.  

  

  Bahsi geçen kurul kararındaki hükümlere ilave olarak ; 

 

1- 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren tekrar hizmet vermeye başlayan lokanta, restoran, 

pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay 

bahçelerinin faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebileceklerine ancak söz konusu 

işletmelerin saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri 

almamak kaydıyla çalışabilmelerine, 

2- Şehirlerarası yol güzergahları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, 

restoran vb yerlerin 24 saat açık kalabilmesine, 

3- Bahsi geçen kararda belirtilen faaliyete başlayacak iş yerlerinde, temasa neden 

olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin 

verilmemesine, 

4- Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun 

vb. amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmamasına ve sadece 

müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilmesine, 

5- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun 

salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri 

yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlamalara geçici bir süreliğine daha devam 

edilmesine, 

6- İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri 

hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki 

sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (halı saha ve salon maçları dahil futbol, 

basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın 

temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamalara geçici bir süreliğine 

devam edilmesine, 

7- Valilik/Kaymakamlıklarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak 

kararlara ilişkin şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla 

Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların koronavirüs 

salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetimlerinin İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünce yapılmasına, 
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8- Valilik/Kaymakamlıklarca Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta 

ve restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetlerinin halk sağlığı uzmanı, yerel 

yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu asgari beş 

kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesine, 

  

 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 

 


