
1 

KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 07/01/2021 

KARAR NO         : 01 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 07/01/2021 

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 Dünya’da pandemi ile mücadele aralıksız devam etmektedir. Ülkemizde de 

içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, 

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak 

hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. 

           Vatandaşlarımız tarafından, son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri 

sonucunda Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımında yeniden düşüş eğilimine girildiği 

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

başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. 

           Bu kapsamda;  

 

1. İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 02.12.2020 tarih ve 124 no'lu kararı uyarınca; "pazar, manav 

gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek ve 

ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık 

ürünlerinin satışının yapılmaması" hükmünün,  

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayınladığı 16.12.2020 

tarih ve 3456822 sayılı İhtiyati Tedbir konulu yazı doğrultusunda tekrar yapılan 

değerlendirme sonucunda; 

  

a. Ambalajsız olarak pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda her türlü 

ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, tatlı ve diğer unlu mamuller ile 

pastacılık ürünlerinin satışının yapılmamasına,  

b. Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün daha önceki 

yazılarında belirlenen hijyen kurallarına uygun şekilde, yukarıda bahsi geçen 

yerlerde ambalajlı olmak kaydıyla ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, 

gözleme, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının 

yapılabilmesine, 

 

            Şeklinde değiştirilmesine, 

 

2. İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 07.12.2020 tarih ve 126 no'lu kararının 2. maddesi gereği 

"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Özel Çocuk 

Kulüplerinin yeni bir karar alınana kadar hizmetlerine ara verilmesine" hükmünün iptaline, 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


