
İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 

KARAR NO  : 16 

 

KARAR TARİHİ : 01.04.2020 

 

 

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01 Nisan 2020 günü saat 10:30’da Vali 

Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları 

almıştır. 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 27 Mart 2020 tarih ve 10 nolu kararı ile Çin'de 

ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının ülkemizde 

yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye 

düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve 

beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde alınan tedbirlere ek olarak ilimiz genelinde 

mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin yeni tedbirler alınmıştır. Bu 

kapsamında; 

 

1- Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için 

belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri 

araç gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışların engellenmesine, 

2- Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmaması, Aynı 

yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek 

yoğunluk oluşturmaması amacıyla giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına, 

3- Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak 

şekilde yerleştirilmesine, 

4- Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına, 

5- Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak 

içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasına, 

6- Bu amaçla pazar giriş noktaları tespit edilmesine; bu noktalarda bekleyecek 

vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen 

vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına, 

7- Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın 

akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarının sağlanması amacıyla, bu 

dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren 

açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk 

araçlarından sürekli anons edilmesine, 

8- Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlarımız tarafından il/ilçe 

belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve kararlar çerçevesinde gerekli 

kararlar alınarak çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, 

belediye zabıtası yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya 

ekipmanlarından yararlanılmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesine, alınan kararların sürekli denetlenmesine, 

9- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe 

Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve 

sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, 

10-  Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında 

duyurulmasına,  



11-  İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

12-  Alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık 

ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine, 

13-  Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine, 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


