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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 30/12/2020 

KARAR NO         : 132 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 30/12/2020 

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 
 

 Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda 

Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun 

malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının 

devamı açısından büyük önem taşımaktadır. 

 Bu amaçla, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 22.12.2020 tarih ve 129 no'lu kararı uyarınca; 

hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta için yılbaşı akşamını da 

kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 

saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırılmıştır. Bahsi geçen karar gereği, yılbaşı öncesi, yılbaşı 

akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte Covid19 salgınıyla 

mücadele kapsamında alınması gereken önlemler ve Covid19 salgınıyla mücadeleyi akamete 

uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı 

kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.  

Gelinen bu aşamada İlimizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 

tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı 

gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önem 

arz etmektedir. Bu kapsamda; 

1. İlimiz ve ilçe merkezlerimizde simgesel özellikleri bulunan, şehir merkezimiz veya 

ilçelerimizle özdeşleşen ve kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya 

meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılmasına; 

a- Cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin 

(yabancı turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle 

müsaade edilmemesine, 

b- Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılmasına ve 

sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde 

fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasına,  

 

2. Ayrıca yukarıdaki bahsi geçen karara ilave olarak; 31 Aralık Perşembe günü saat 

21.00’de başlayarak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin 

tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde 

uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma 

namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın araç̧ kullanmamak kaydıyla ikametlerine 

en yakın camiye gidip gelebilmelerine, 

 

Daha önceden alınan İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararları doğrultusunda, hafta içi     

belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan 
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vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için, 65 yaş ve üzeri 

büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar ve 20 yaş 

altındaki gençlerimizin de sokağa çıkış̧ saatinin Cuma namazına gidebilecekleri 

şekilde öne alınmasına, 

 

 

 

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 

 

Nevzat AKBAŞ                           Çetin AYVALIK             Dr.Öğr.Üyesi Nihat YILMAZ 

 İl Milli Eğitim Müdürü          İl Tarım ve Orman Md.       KBÜ Eğitim Araş.Hast.Başhekimi 

 
 

 

 

                               ÜYE                                                   ÜYE 

 

                      Uzm.Dr.Hacer İYNEM                    Ecz.Recep YILDIZ 

                         Serbest Tabip                              Serbest Eczacı 

 

 

 

 

 

 

 


