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Karatay Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılıUmumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 24. maddesine göre, Karatay Kaymakamı A. Selim PARLAR  

baĢkanlığında27.11.2020 tarihinde aĢağıdaki gündem ile toplandı. 

Ġlçemiz genelinde;  

Covid-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluĢturduğu riski 

yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla ilçemizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıĢtır.  

Bu kapsamda; 

1. Karatay ilçemiz sınırları içerisinde 28/11/2020,05/12/2020 Cumartesi günleri ve 

29/11/2020,06/12/2020 Pazar günleri Ek-1 listede mevcut nöbetçi oto lastik tamirci- 

iĢletmelerinin kısıtlamadan muaf tutulmasına, 

2. Karatay ilçemiz sınırları içerisinde 28/11/2020 saat 20:00– 29/11/2020 saat 10:00 arası Ek-2 

listede mevcut nöbetçi akaryakıt istasyonlarının - iĢletmelerinin kısıtlamadan muaf 

tutulmasına, 

3. Karatay ilçemiz sınırları içerisinde 29/11/2020 saat 20:00– 30/11/2020 saat 05:00 arası Ek-2 

listede mevcut nöbetçi akaryakıt istasyonlarının - iĢletmelerinin kısıtlamadan muaf 

tutulmasına, 

4. Karatay ilçemiz sınırları içerisinde 05/12/2020 saat 20:00– 06/12/2020 saat 10:00 arası Ek-2 

listede mevcut nöbetçi akaryakıt istasyonlarının - iĢletmelerinin kısıtlamadan muaf 

tutulmasına, 

5. Karatay ilçemiz sınırları içerisinde 06/12/2020 saat 20:00– 07/12/2020 saat 05:00 arası Ek-2 

listede mevcut nöbetçi akaryakıt istasyonlarının - iĢletmelerinin kısıtlamadan muaf 

tutulmasına, 

6. Karatay ilçemiz sınırları içerisinde 12/12/2020 saat 20:00– 13/12/2020 saat 10:00 arası Ek-2 

listede mevcut nöbetçi akaryakıt istasyonlarının - iĢletmelerinin kısıtlamadan muaf 

tutulmasına, 

7. Karatay ilçemiz sınırları içerisinde 13/12/2020 saat 20:00– 14/12/2020 saat 05:00 arası Ek-2 

listede mevcut nöbetçi akaryakıt istasyonlarının - iĢletmelerinin kısıtlamadan muaf 

tutulmasına, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına, 

 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 

nci maddeleri uyarınca Ġl/Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle 

alınması,uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmaması,alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 



gereğince idariiĢlem tesis edilmesi ve konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza 

Kanununun 195inci maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; 

 

Oy birliği/çokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 

 

 BAŞKAN 

A. Selim PARLAR 

Kaymakam 
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