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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 06/07/2020 

KARAR NO         : 78 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

06/07/2020 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 
 

 Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen Koronavirüs (Covid-19) 

salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına, sosyal hareketliliği 

ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati 

derecede öneme haizdir. Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler alınmaktadır. 

       Bu kapsamda; 

 

1)  İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 22/06/2020 tarih ve 62 no'lu kararı gereğince "İlimiz 

merkez ilçesine bağlı Cumayanı Köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit 

edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 22.06.2020 saat 

24.00’den, 06.07.2020 saat 24.00’e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde karantina 

uygulamasına” karar verilmiştir. Alınan bu karara göre karantina süresinin bu gece saat 

24.00 itibariyle bitecek olması, ancak halen az sayıda da olsa pozitif vakaların ve 

temaslılarının bulunması nedeniyle, 

 

a) Yukarıda bahsi geçen ve tüm köyü kapsayacak şekilde alınan karantina 

kararının 06.07.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle sonlandırılmasına, 

 

b) Ancak, Cumayanı köyünden halen pozitif vakaların çıkıyor olması ve 

temaslılarının da köyde ikamet etmeleri nedeniyle, aşağıdaki adreslerde 

bulunan vatandaşlarımızın 10 (on) gün süreyle (07.07.2020 saat:00.01’den 

16.07.2020 saat:24.00’e kadar)  ev karantinasında kalmaya devam etmelerine,  

 Cumayanı Köyü Tepe Mevkii No:54 

 Cumayanı Köyü Tepe Mevkii No:55/A 

 Cumayanı Köyü Tepe Mevkii No:86 

 Cumayanı Köyü Orta Mevkii No:100 

 Cumayanı Köyü Orta Mevkii No:69 

 Cumayanı Köyü Soğuksu Mah. No:37 

 Cumayanı Köyü Soğuksu Mah No:30/A 

 Cumayanı Köyü Soğuksu Mah No:25 

 Cumayanı Köyü Soğuksu Mah No:46 

 Cumayanı Köyü Yolboyu Mevkii No:37 

 Cumayanı Köyü Yolboyu Mevkii No:86 

 Cumayanı Köyü Armağan Mevkii No:31 
 

 

c) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve yukarıda adresleri verilen, evde 

tedavisi devam eden Covid-19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebepleri 

dışında evlerinden ve köyden çıkışlarına müsaade edilmemesine, 
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d) Bahsi geçen köyde yeni tespit edilen Covid-19 vakaları olması halinde onların 

temaslılarının da 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına, 

 

e) Ayrıca aynı köyde ikamet eden; hastanede veya  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

bünyesinde bu amaçla ayrılan yurtta 14 gün süreyle takip edilen hastaların test 

sonuçları negatif çıktıktan sonra köydeki ikamet adreslerinde de toplam 7 

gün süreyle karantinaya alınmalarına, 

 

f) Bahsi geçen adreslerde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının 

karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına, 

 

g) Bahsi geçen süre içerisinde karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa 

Destek Grubu tarafından takip edilmesine, 
 

 

2) İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 24/06/2020 tarih ve 65 no'lu kararı uyarınca, düğün 

salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde 

hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmıştır. Bu çerçevede; 

 

a) Bahsi geçen hıfzıssıhha kararında belirtilen tüm kurallara riayet edilerek 

düğünlerin yapılmasına, 

 

b) Belirtilen kuralların uygulanmasından hem düğün sahiplerinin, hem de düğün 

salonu/mekanı işletme sahiplerinin sorumlu olmasına, 

 

 

c) Yapılacak denetimlerde belirtilen kurallara uyulmadığının tespiti halinde, 

kurallara uymayan vatandaşlarla birlikte düğün sahiplerine ve düğün 

salonu/mekanı işletme sahiplerine de ayrı ayrı olmak üzere ihlal sayısınca 

cezai işlem uygulanmasına, 

 

 

 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      İl Tarım ve Orman Md. 

 

 
 

 

 

             ÜYE                                                    ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                       Ecz.Recep YILDIZ 

        Serbest Tabip                                   Serbest Eczacı 

 


