
KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 

  

  

KARAR TARİHİ: 26/08/2020 

KARAR NO      : 94 

   

             İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 26/08/2020 

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 

  

            Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma 

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir. 

           İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgının kalabalık 

ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak mücadelenin etkin olarak 

sürdürülebilmesi için ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

            Bu kapsamda; 

            1- İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai 

nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına 

çıkmamalarına,  il dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı 

onay almalarına, dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 (yedi) gün 

evde karantinada kalmalarına ve bu sürenin idari izinden sayılmasına; yazılı onay almadan il 

dışına çıkan personele ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyide 

uygulanmasına, ayrıca kurumları tarafından disiplin soruşturması açılmasına, ikamet 

adreslerine dönüşlerinde ise kişinin  en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmasına (bu sürenin 

kişinin yıllık izninden düşülmesine), hastalık bulgusu gösteren personelin derhal sağlık 

kuruluşlarına başvurmasına ve belirtisi bulunmayan personelin iş başı yapmasına, 

           2- Kurumları tarafından günlük olarak il dışına görevlendirilenlerin yukarıdaki maddede 

belirtilen uygulamalardan muaf tutulmasına, 

            3- 20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın 08:00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının 

kullanmalarının kısıtlanmasında araç şoförlerinin de sorumlu olmasına; kurala riayet etmeyen 

vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarımızla birlikte duruma 

müsaade eden araç şoförlerine de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyidenin 

uygulanmasına, 



  

           4- a) 20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. madde a bendinde 

belirtilen, kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saatte 

bitirilmesi kararının iptal edilerek, söz konusu tüm merasimlerin (kına, düğün, sünnet düğünü, 

nişan vb.) en fazla 2 saatte bitecek şekilde yapılmasına, 

  

                b) 20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kararı 3. madde b bendinde belirtilen, 

köy ve sokak düğünlerinde yemek ikramlarının yapılmaması hükmüne ilave olarak, İlimizde 

tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerde kapalı 

su hariç tüm yiyecek-içecek ikramlarının 02.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, 

   

             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. 

  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

       


