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 Çin’in Wuhan kentinden başlayarak Dünya’nın pek çok ülkesine yayılan ve Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen, ölümlere sebep olan ve henüz 

kesinleşmiş bir tedavisi bulunmayan Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili İlimiz Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 

26.03.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak Koronavirüs (COVID-

19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 1, 2, 3, 4 ve 5  Nolu ara kararlara ilave olarak aşağıda belirtilen 

kararları almıştır. 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2020 tarihli ‘‘Kovid-19’la 

Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler’’ konulu yazılarında;  

 

Birçok ülkede olduğu gibi Ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 

olan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka 

sayısının devam ettiği COVID-19 salgınında en temel risk unsurunun virüsün bulaşıcılığının 

yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlar 

olduğu belirtilmiştir. 

 

İlgi yazıda, Devletimizin tüm kurumları ile bu salgının yayılması vatandaşlarımızın 

hayatlarının tehdit edilmesinin engellenmesi için umuma açık yerlerin faaliyetlerini 

durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının 

eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok 

tedbirin alındığı, uyulması gereken kuralların vatandaşlarımızla paylaşıldığı belirtilmektedir. 

 

 Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin 

korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri 

meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin 

alınması gerekli görüldüğü belirtilerek; 

 

1-)  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü 

uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il 

genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine, 

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin 

toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı 

yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilmesine, 

 

2-)  İlimiz merkez ve merkez ilçede faaliyetlerine devam eden 30 ve üzeri çalışanı 

bulunan özel kurum ve kuruluşların İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri 

Başkanlığınca oluşturulacak ekiplerce ziyaret edilerek salgının önlenmesine yönelik alınan 

tedbirlerin yerinde incelenmesi, bu iş yerlerinde bilgilendirme yapılması ve farkındalığın 

oluşturulması, bu ekibe Türkiye İş Yeri Hekimleri Derneği Başkanı Halk Sağlığı Bilim 

Uzmanı İşyeri Hekimi Dr. Atınç KAYINOVA’nın ve ilgili kolluk birimlerinin eşlik etmesine, 
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3-) İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 24.03.2020 tarihli Ara Karar-5 nolu 

oturumunda alınan kararın 2. Maddesine ek olarak; personel ve işçi servislerinin de 

ruhsatlarında yazan yolcu kapasitelerinin %50 oranında yolcu taşımalarına,  

 

4-)  İl merkezinde çeşitli cadde ve sokaklarda bulunan bahis ve ganyan bayilerinin de 

Koronavirüs bulaş riskine karşı işletme sahipleri tarafından bayi içinin uygun dezenfektanlar 

kullanılarak hijyen şartlarının sağlanması ve sık sık havalandırılması, el hijyeninin sağlanması 

için uygun alanlara el dezenfektan düzeneklerinin sağlanması, bayi içerisinde ve dışarısında 

sosyal mesafe kuralına uyulması hususunun gözetilmesine,  

 

5-) Alınan tedbirlere ek olarak il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar 

yerlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin olarak; 

 

a. Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel 

gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç 

maddelerinin satışına izin verilmemesine, 

Ayrıca kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve 

tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının 

yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihi 17:00 itibariyle geçici bir süreliğine 

durdurulmasına, 

b. Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve 

Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluğun oluşturacağı temaslar 

nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik 

maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler 

üretilerek tedbirler alınmasına, 

c.  Pazar yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe 

olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenmesine, 

d.  Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce 

temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek 

poşetlenmesi/satışının yapılmasına ve pazar/satış yerlerinde bu önlemlerin görevlendirilecek 

zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilmesine, 

e.  Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu 

önlemleri almasının sağlanmasına; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından 

denetlenerek gerekli işlem yapılmasına, 

f. Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon 

hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, 

g.   Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19:00’a kadar faaliyet göstermesine ve durumun 

pazar esnafına tebliğ edilmesine, 

h.  Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyelerin pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el 

dezenfektanı konusunda destek vermesine, 

 

 Alınan kararın birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir. 26.03.2020 

 


