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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 30/05/2020 

KARAR NO         : 49 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

30/05/2020 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 
 

 

 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 

olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski 

yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla bugüne 

kadar İlimizde de birçok kısıtlamaya gidilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. Gelinen aşamada 

virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde 

kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama/kısıtlamaların 

bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiştir. 

İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun daha önceki almış olduğu aşağıdaki işyerlerini 

kapsayan kısıtlama/yasaklama kararlarının kaldırılmasına ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulunan “https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-

yonetimi-ve-calisma-rehberi.htlm"  adresindeki Bilimsel Danışma Kurulunun hazırlamış 

olduğu “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” doğrultusunda belirtilen 

kurallara uyulması ve gereken önlemlerin alınması kaydıyla işyerlerinin faaliyetlerini 

yürütebilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; 

  

1.  Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, 

kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve 

nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla 

yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle 

belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına (kendi 

müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına 

tabi olmayacaktır), 

2.  Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna,  

SPA  merkezleri  vb.  işletmelerin  1  Haziran  2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen 

kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet 

vermeye başlamalarına (kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki 

işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır), 

3.  Kısıtlanan halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, 

mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma 

vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) 

belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden 

itibaren başlanmasına, 

4.  Geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak 

adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. 

zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar 

ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren belirlenen 



2 

kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına, 

5.  Faaliyetlerine tekrar başlamasına izin verilen tüm iş yerlerinin yukarıda belirtildiği 

üzere Bilimsel Danışma Kurulunun hazırlamış olduğu “ COVİD-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi”nde kendi faaliyet alanları ile ilgili belirtilen tüm kurallara ve tedbirlere 

eksiksiz riayet etmelerine,  

 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 

  


