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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

              KARAR TARİHİ : 27/03/2020 

KARAR NO          : 15 

 

 

           İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

27/03/2020 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 
 

  

      Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (covid-19) 

salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının 

önlenmesine yönelik olarak aşağıdaki ilave kararların alınması uygun görülmüştür. 

 

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 ve marketlerde olduğu gibi pazar yerlerine de 

çocukların girişine izin verilmemesine, 

 

2-   Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, İl Sağlık Müdürlüğü, İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü önerileri doğrultusunda Belediye Başkanlıklarınca, 

yoğunluğun oluşturacağı temaslar nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla 

vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve 

günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirlerin planlanmasına, 

 

3-   İl/ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının 

karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni 

pazar/satış yerleri belirlenmesine, 

 

4-   Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik 

maddelerine erişiminde Belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak 

üzere tedbirler alınmasına, 

 

5-   Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış 

yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde 

pazar/satış yerlerinin düzenlenmesine, 

 

6-   Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu 

önlemlerin alınması sağlanarak, bu hususun belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları 

tarafından denetlenerek gerekli işlemlerin yapılmasına, 

 

7-   Pazar/ satış yerlerinin en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütebilmesine, buna yönelik 

tebligatların Belediye Başkanlıklarınca pazarcı esnafına yapılmasına, 

 

8-   Pazar yerleri/satış yerlerinde Belediyeler tarafından pazarcı esnafı ve vatandaşlarımız 

için el dezenfektanı konusunda gerekli desteğin sağlanmasına, 
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9- İl dışından İlimize ikamet amacıyla gelen vatandaşlarımızın (mevsimlik tarım işçileri 

vb. dahil) 14 gün süreyle evde kalmalarına, bununla ilgili tebliğ ve takibin 

Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlıkları, 

İl Sağlık Müdürlüğü ve muhtarlar tarafından yapılmasına, 
 

10-Tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın çalışma alanlarının İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlükleri tarafından kontrol edilmesine ve virüsün bulaşma riski olduğu 

değerlendirilen alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin 

alınmasının sağlanmasına, 

 

     11- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve E.5863 

sayılı    yazısı dahilinde çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen 

ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşmasını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin 

aksamadan yürütülmesinin sağlanmasına, 
 

          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 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  

 

Öğr.Üyesi Dr.İsmail HASKUL              M.Fatih VARGELOĞLU              Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi         İl  Milli Eğitim Müdürü             İl Tarım ve Orman Md. 

 

 

 

 

 

 

     ÜYE                                                     ÜYE 

    

 Uzm.Dr.Hacer İYNEM                       Ecz.Recep YILDIZ  
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        Serbest Tabip                                      Serbest Eczacı   


