
İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 

KARAR NO  : 10 

 

KARAR TARİHİ : 27.03.2020 

 

 

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 27 Mart 2020 günü saat 10:00’da Vali 

Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik  Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları 

almıştır. 

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) 

salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini 

asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilimiz genelinde mahalle/semt 

pazar yerlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin tedbirler kapsamında; 

 

1- 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, 

2- 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 saat 

17:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına,  

3- Belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere, mevcut pazar 

yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde yan 

yana tezgahlar arasında 3 metre, karşılıklı konuşlandırılacak olanların yol 

mesafesinin en az 5 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerlerinin 

düzenlenmesine,  

4- Pazar ve satış yerlerinde insan geçiş koridorlarının daraltılmaması için araç giriş 

çıkışlarının yasaklanmasına, 

5- Belediyelerce sıvı sabunlu el yıkama yerlerinin oluşturulmasına, 

6- Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas 

edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek 

poşetlenmesi/satışının yapılmasına, 

7- Pazarcı esnafının kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu 

önlemlerin alınmasına, belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından 

denetlenmesine, 

8- Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda 

gerekli tedbirlerin alınmasına, 

9- Belediyeler tarafından pazar ve satış yerlerinde vatandaşların bir yerden girip bir 

yerden çıkmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına,  

10- Soğuk zincir gerektiren ve saklama koşullarını sağlamayan gıda ürünlerinden süt ve 

süt ürünleri (yoğurt, çökelek, lor, peynir, tereyağı) yumurta, sucuk, zeytin, dökme 

olarak satışa sunulan tüm bakliyatlar (nohut, fasulye, mercimek, bulgur vb), biber ve 



baharatlar ile yöresel ürünlerin (tarhana, tarhana firiği, pekmez sucuğu, samsa, pestil, 

bastık vb) satışının ve sunumunun engellenmesine, 

11- Pazarcı esnafının eldiven ve maske takarak çalışmalarına, eldiven ve maske 

konusunda belediyelerce pazarcı esnafına destek olunmasına, 

12- Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık 

Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından 

paylaşılmasına, 

13- İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,  

14- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

15-   Alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve 

zabıta teşkilatınca yürütülmesine, 

16- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine, 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

     


