
 

 T.C.  

KASTAMONU VALİLİĞİ  

İl Sağlık Müdürlüğü  

 

KARAR NO   : 55  

KARAR TARİHİ  : 08.05.2020 

  

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 08.05.2020 tarihinde saat 10.00’da Kastamonu Valisi Yaşar 

KARADENİZ başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla 

toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

 

GÜNDEM:  

 İlimizde Koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili alınacak tedbirler,  

KARARLAR : 

 Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak 

enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddesi kapsamında; pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri 

olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik gerekli kararlar alınarak 27.03.2020 

tarih ve 21 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı  ile 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu 

Kararlarıyla geçici süreliğine durdurulmuştu. 

 Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 

pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına izin kısıtlanmasına 

yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek zaruri gıda 

maddeleri haricinde ürünleri satanların belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde 

faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır. Bu çerçevede; 

 İlimizde 11.05.2020 tarihi itibariyle pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç 

malzemelerin satışının anılan pazarlarda yapılabilmesi için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili 

Bakanlıklarca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir. Bu doğrultuda; 

 Mahalle/Semt Pazarları; 

 1) İlimiz mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. 

ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına, 

 2) Pazar yerlerinde giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışını yapacak 

pazarcı esnaflarının, mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 

metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapıldıktan sonra satış yapmasına izin verilmesine, 

 3) Pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması başta olmak üzere 

koruyucu önlemleri almasına, alınan kararların belediye zabıtası ve ilgili esnaf odası tarafından 

denetlenerek gerekli işlemlerin yapılmasına, belirlenen tüm kurallara uyulmasına, 

  

 



 İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan 

kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

                        

 


