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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 09/06/2020 

KARAR NO         : 57 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

09/06/2020 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) salgınını yönetebilmek adına, sosyal hareketliliği ve kişiler 

arası teması azaltmak amacıyla bugüne kadar İlimizde birçok kısıtlamaya gidilmiş ve ilave 

tedbirler alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe 

geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması nedeniyle, Bilim Kurulunun  

önerileri doğrultusunda aşağıda bahsi geçen yasaklama/kısıtlamaların kaldırılması ya da 

esnetilmesi hususları değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda; 

  

1. 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının 

küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle 

kaldırılmasına, 

2. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-

20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak 

kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

3. Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat 

aralığı dışında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma 

sınırlaması uygulamasının devam ettiği ve şehirlerarası seyahatlerine ilişkin 

alınan kararlar yürürlükte olduğu göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin 

alınmasına ve denetimlerin yapılmasına, 

4. Ayrıca; restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan 

hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış 

saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar uzatılmasına, 

 

 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 

  


