
İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 

KARAR NO  : 25 

 

KARAR TARİHİ : 05.05.2021 

 

 

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 05 Mayıs 2021 günü saat 10.00’da Vali 

Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki 

kararları almıştır. 

 

İçişleri Bakanlığımızın 04.05.2021 tarih ve 7923 sayılı genelgesi doğrultusunda, tam 

kapanma döneminde; mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış,  ürünlerin 

saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçimiz tarafından üretilen 

tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olmaması için, koronavirüs (Covid19) salgının 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin 

ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan 

tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 

 

1. Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen 

Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide 

satışı yapan pazaryerlerinin açık olabilmesine ve vatandaşlarımızın yaş 

sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine 

gidip gelebilmelerine izin verilmesine, 

2. Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş 

sebze/meyve ile fide satılabilmesine (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), 

temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin 

satışına izin verilmemesi, 

3. Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Kaymakamlıklarımız 

koordinasyonunda belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla 

mevcut pazaryerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının 

oluşturulmasına, 

4. Pazaryerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde 

diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araçgereç ile kapatılarak kontrolsüz 

giriş/çıkışların engellenmesine, 

5. Pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği 

üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe 

bırakılmasına, 

6. Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere 

yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, görevlendirilen personel tarafından 

pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu 

kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak 

izin verilmemesine,  

7. Pazaryerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas 

edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek 

poşetlenmesine/satışının yapılmasına, 

8. İlgili belediye birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon 

hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,  



9. Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen 

“mesleki faaliyet belgesi” ile “ticari araç görevlendirme belgesini” ibraz etmek ve 

güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından 

muaf olmasına,   

10. Pazaryerlerine yönelik her türlü tedbirin; kaymakamlarımız ile belediye başkanları 

ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanmasına, uygulanmasına ve sahada 

bizzat takip edilmesine, 

11. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu 

hususlara ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine, 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına, 

12. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında 

duyurulmasına, 

13. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

14. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarımızca uygun görülen diğer 

kamu görevlileri tarafından yürütülmesine, 

15. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına, 

16. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında 

kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Aslı imzadadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ömer Faruk COŞKUN 

 

Vali 

 

 

 

 

 

 

Hayrettin GÜNGÖR Uzm. Dr.Bilal ŞEN Mustafa BOZKURT 

Büyükşehir Belediye 

Başkanı 

 

 

 

İl Sağlık Müdür V. 

 

 

İl Tarım ve Orman Müdür V. 

 

Hakan ŞİMŞEK Cemal YILMAZ Dr.Yağmur DİRİ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. 

 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Garnizon Tabibi 

  

Uzm.Dr.Vehbi ŞİRİKÇİ Uzm.Dr.A.Hakan BAYAZIT Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL 

Necip Fazıl Şehir Hastanesi 

Başhekimi 

 

 

 

Serbest Tabip 

 

Serbest Eczacı 

Prof.Dr.Selma ATEŞ 

KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları 

Uzmanı 

  

 


