
Karar No: 06 Karar 

Tarihi:27.03.2020  

KARAR  

İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 27.03.2020 tarihinde saat 09:00 da Kaymakam Nurullah 

KAYA Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır.  

1- Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Ülkemizdeki at yarışları da 

durdurulmuş olmasına rağmen ganyan bayii olarak tabir edilen bazı mekanların hala açık olduğu 

ve yurtdışındaki at yarışları üzerinden bahis oynatıldığı görülmüş ve buralarda 

vatandaşlarımızın toplanmasına sebep olunduğu tespit edilmiştir. Halk sağlığını korumak için bu 

tür oyunların oynatıldığı bahsi geçen mekanların kapatılmasına,  

2- Vatandaşlarımızın birbirine çok yakın mesafede çalıştığı ve çok yakın mesafede 

bulunduğu dövme salonu vb. işyerlerinin geçici süre ile faaliyetlerinin durdurulmasına,  

3- Tüm şehir içi ve şehirlerarası yollarda çalışan ulaşımın sağlandığı toplu taşıma 

araçlarının (şehirlerarası otobüsler dahil);  

-Araç ruhsatında belirtilen kapasitenin %50 si kadar yolcu almalarına  

-Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yan yana olanların bir koltuk boş ve arka koltuk ile 

çapraz olacak şekilde oturtulmasının sağlanmasına,  

4-Tüm marketlerin;  

-Müşteriye hizmet sunulan toplam alanın %10 u kadar (10 metrekareye 1 kişi olacak 

şekilde) müşteriyi içeri almasına,  

-İçeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısının tespiti ile market girişine asarak ilan 

etmesine,  

-Markete girmek için bekleyen müşterilerin bekleme esnasında bir metre mesafenin sağlanması 

için ilan veya afişle duyurulmasına,  

5-Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, kurye ve 

tahsildar gibi görevlilerin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu 

eldiven ve maske takarak yapmalarının sağlanmasına,  

 



 

 

6-Semt pazarlarında kurulan gıda, temizlik maddeleri, meyve sebze satışlarının yapıldığı 

pazar tezgahlarının aralarında toplanmayı engelleyecek ve alışverişi kolaylaştıracak şekilde (en az 

3 metre) boşluk bırakılması ve pazar yerine giriş çıkışların zabita tarafından kontrol edilmesine, 

açıkta gida ürünü satışının engellenmesine, ayrıca pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak 

alternatifler üretilecek ve tedbirler planlanacaktır.  

7-Ayrıca kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve 

tezgahlarda 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,  

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

edilmeden doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve 

satışının yapılmasının sağlanmasına,  

-Belediyelerce pazar satış yerlerinde çöp toplama hijyen ve dezenfeksiyon konusunda gerekli 

tedbirlerin alınmasına,  

-Pazar yerlerinin geç saat 19:00 a kadar faaliyet yürütebilecek buna yönelik tebligatların 

pazar esnafına yapılmasına, Belediye tarafından pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el 

dezenfektanı konusunda destek olunmasına,  

Oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


