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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 03/06/2020 

KARAR NO         : 54 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

03/06/2020 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 
 
 

Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının/bulaşın toplum sağlığı 

ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal 

mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok 

tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 26/03/2020 tarih ve 12 no’lu kararı 

uyarınca halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla il, ilçe, 

belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, 

Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi kararlaştırılmıştır. 

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda 

normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda yaşanan olumlu gelişmeler 

neticesinde daha önce alınmış olan il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri 

meclisleri ile il genel meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile 

Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilebilecektir. 

Söz konusu yerel yönetim birimlerimizin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile 

bundan sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 

tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte; 

1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 

kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin (el yıkama, maske 

kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar 

vb.) asılmasına, 

2. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin 

ölçülmesine ve 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye 

alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına, 

3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının 

dezenfeksiyonunun sağlanmasına (özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her 

toplantıdan önce bu işlemin mutlaka yapılmasına), 

4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına, 

5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına, 

6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak 

girilmesine ve toplantılar esnasında maskenin çıkarılmamasına, 
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7. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının, doğal 

havalandırma yapılmasına, 

8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında 

(lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasına, 
  

 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 

 


