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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 08/05/2020 

KARAR NO         : 37 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

08/05/2020 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 
 

 

 Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (covid-19) 

salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine 

yönelik birçok karar alınmıştır. Ancak son haftalarda kaydedilen olumlu gelişmeler üzerine 

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bazı kısıtlamaların kaldırılması uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda, 

 

1-İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 15 nolu kararının 1.maddesi gereği 

“Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik 

maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç 

maddelerinin satışına izin verilmemesine” şeklindeki kararın 11.05.2020 tarihi itibariyle 

iptaline, 

2- İl genelindeki tüm mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 09.00 

itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının 

yapılabilmesine, 

3-Daha önceki kararlarda aldığımız pazar yerleri ile ilgili tedbirlere devam edilmesine (pazar 

yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının mevcut pazar yerleri için 

getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartının 

devamına ve pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanmasına), 

 

           Ayrıca, İl Hıfzıssıha Meclis Kurulunun 04.05.2020 tarih ve 35 nolu kararının 2. 

Maddesinde belirtilen hükümlerin uygulanmasında zafiyet oluşmaması amacıyla; 

           İlimizden giriş yaparak komşu İllere transit geçmek isteyen vatandaşların kişisel 

bilgileri (TC kimlik numarası ve telefon numarası vb.) ve araç plaka numarasının kontrol 

noktalarımızdaki kolluk kuvvetleri tarafından alınarak çıkış noktasındaki kolluk kuvvetlerine 

bildirilmesine, araç ve içindeki yolcuların en geç 6 saat içerisinde şehirden çıkıp 

çıkmadıklarının kontrol edilerek teyit edilmesine,  

 

 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 

 
 


