
T.C. 
KASTAMONU VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 
 
KARAR NO   : 2021/39 
KARAR TARİHİ : 05.05.2021 
  

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 05.05.2021 tar h nde saat 13.30’da Kastamonu Val s  Avn  
ÇAKIR’ın başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler n n katılımıyla 
toplanarak, gündemdek  konu karara bağlanmıştır.  
GÜNDEM:  
 İl m zde Koronav rüs (Kov d-19) salgını kapsamında “Pazaryerler ” hakkında görüşmek. 
KARARLAR: 

26.04.2021 tar hl  Cumhurbaşkanlığı Kab nes nde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 
29 N san 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartes  günü saat 05.00’e kadar 
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İç şler  Bakanlığının 27.04.2021 
tar hl  ve 7576 sayılı Genelges yle bel rlenerek duyurulmuştur. 

İç şler  Bakanlığının 27.04.2021 tar hl  ve 7576 sayılı Genelgede; sokağa çıkma kısıtlaması 
sırasında sayma usulü le bel rt len temel gıda, laç ve tem zl k ürünler n n satıldığı yerler (bakkal, 
market, kasap, manav, kuruyem şç , tatlıcı ve yeme- çme yerler ) le üret m, malat, tedar k ve loj st k 
z nc rler n n aksamaması amacıyla muaf yet kapsamında bulunan şyerler  dışındak  tüm t car  
şletme, şyer  ve/veya of sler n kapalı olacağı düzenlenm şt r. 

Gel nen aşamada, mevs msel etk ler neden yle ürün arzında yaşanan artış,  ürünler  
saklama zorluğu ve raf ömürler ndek  kısalık neden yle ç ftç m z tarafından üret len tarımsal 
ürünler n (yaş sebze-meyve) zay  olab leceğ  yönünde tesp tler bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda, lg l  kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör tems lc ler  le 
yapılan toplantı sonucunda ve İl İdares  Kanunu’nun 11/C maddes  le Umum  Hıfzıssıhha 
Kanunu’nun 27 ve 72’nc  maddeler  kapsamında; 

1. Tam kapanma dönem  çer s nde 8 ve 15 Mayıs 2021 tar hler ne denk gelen cumartes  
günler  10.00-17.00 saatler  arasında sadece yaş sebze/meyve le f de satışı yapan pazaryerler n n 
açık olab lmes  ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve f de ht yaçlarını tem n amacıyla 
kametler ne en yakın pazaryer ne g d p geleb lmeler ne z n ver lmes ne, 

2. Cumartes  günler  10.00-17.00 saatler  arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş 
sebze/meyve le f de satılab lmes , (özell kle köylüler m z n ürünler  olmak üzere), tem zl k 
ürünler , g y m, züccac ye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünler n satışına z n ver lmemes ne, 

3. Pazaryerler nde oluşab lecek yoğunluk göz önünde tutularak Val l k koord nasyonunda 
mahall  dareler tarafından gerekl  tedb rler n alınmasına, bu amaçla; 

PAZAR YERİ VE PAZARA GİDEBİLECEK KİŞİLERİN İKAMET YERLERİ 
Pazar Yer  Pazara G decekler n İkamet Ett ğ  Mahalleler 

Kuzeykent Pazar Yer  
(Kuzeykent Mahalles  Toplu İş 
Merkez  Yanı) 

Kuzeykent Mahalles  

Salı Pazarı Yer  (İnönü 
Mahalles  Faruk Nuhoğlu 
Sokak) 

İnönü,  Mehmet Ak f Ersoy, Candaroğulları, Esentepe 

Merkez Pazar Yer  (Topçuoğlu 
Mahalles  Katlı Pazar Yer ) 

Aktekke, İsfend yar, Atabeygaz , Cebra l, Akmesc t, 
Topçuoğlu, Honsalar, İsma lbey, Yavuz Sel m, Hepkeb rler, 
H sarardı, Kırkçeşme 

Cuma Pazar Yer  (Saraçlar 
Mahalles  Bayındır Sokak) 

Saraçlar, Budamış, Beyçeleb  

yukarıda bel rlenen yerler nde pazar alanlarının oluşturulmasına ve bu pazar yerler ne sadece 
karşılarında bel rt len mahallelerde kamet edenler n g deb lmes ne, 



4. Pazaryerler ne kontrollü g r ş/çıkışları sağlamak ç n bel rlenen noktalar har c nde d ğer 
tüm alanların dem r bar yer ve benzer  araç-gereç le kapatılarak kontrolsüz g r ş/çıkışların 
engellenmes ne, 

5. Pazaryerler nde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönet m  ve Çalışma Rehber nde bel rt ld ğ  üzere 
serg  ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şek lde mesafe bırakılmasına, 

6. Her b r pazaryer nde gerekl  kontroller  yapmak ç n başta zabıta olmak üzere yeterl  
sayıda personel görevlend r lmes ne, görevlend r len personel tarafından pazaryerler n n çer s nde 
yoğunluk oluşmaması ç n gerekl  tedb rler n alınmasına, bu kapsamda çerdek  yoğunluk azaltılana 
kadar yen  müşter  g r ş ne geç c  olarak z n ver lmemes ne,  

7. Pazaryerler nde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler n tüket c lerce temas ed lmeden, 
doğrudan pazarcı esnafı tarafından h jyen şartlarına d kkat ed lerek poşetlenmes /satışının 
yapılmasına,  

8. Kastamonu Beled yes nce pazaryerler nde çöp toplama, h jyen ve dezenfeks yon hususunda 
gerekl  tedb rler n alınmasına,  

9. Pazaryerler nde satış yapacak pazarcıların, lg l  meslek odası tarafından düzenlenen 
“meslek  faal yet belges ” le “t car  araç görevlend rme belges n ” braz etmek ve güzergâhla 
sınırlı kalmak kaydıyla 08.05.2021 ve 15.05.2021 Cumartes  günler  sokağa çıkma kısıtlamasından 
muaf olmasına, 

10. Pazaryerler ne yönel k her türlü tedb r n; Val  le beled ye başkanı ve meslek odası 
tems lc ler n n katılımıyla planlanmasına, uygulanmasına ve sahada b zzat tak p ed lmes ne,   

11. Başta zabıta görevl ler  ve kolluk kuvvetler  olmak üzere denet m ek pler nce bu hususa 
l şk n gerekl  kontrol faal yetler n n eks ks z yer ne get r lmes ne, 

12. Uygulamada herhang  b r aksaklığa meydan ver lmemes ne ve mağdur yete neden 
olunmamasına, 

Karar ver lm şt r. İş bu kararın lg l  kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne, karar gereğ nce 
görev  bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın tak p ed lmes ne, alınan kararlara 
uymayanlara Umum  Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nc  maddes  gereğ nce dar  yaptırım uygulanması 
başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un lg l  maddeler  gereğ nce şlem yapılmasına, 
konusu suç teşk l eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanunu’nun 195’ nc  maddes  kapsamında 
gerekl  adl  şlemler n başlatılmasına oy b rl ğ  le karar ver lm şt r. 

 
 

 
 


