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                                           İLÇE HIFZISIHHA MECLİSİ KARARI 

 

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 01.04.2020 tarihinde saat 11:00 da Kaymakam Ersin EMİROĞLU 

başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin ve davetlilerin iştiraki ile olağanüstü toplandı.  

Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının 

ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, 

salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki 

mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılması istenilmiştir. 

Ancak başta geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar (Çarşamba pazarı, Cuma 

pazarı vb.) olmak üzere sahafa uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin 

sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına ilgi yazı kapsamında alınması gereken tedbirlerin 

istenilen seviyede uygulanmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak pazar 

kurulacak günlerde pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanların (cadde/sokak/meydan vb.) aşağıda 

belirtilen esaslar dahilinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanmalıdır. 

 

1 Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen 

giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araçgereç  ile kapatılarak, 

kontrolsüz girişçıkışlar engellenmelidir. 

2 Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden 

yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için 

giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmalıdır. 

Bu kapsamda: 

İlçemizde Cuma Pazarındaki köylü pazarınıın daha önceki yerinden kaldırılarak Celal Bayar 

caddesi boyunca ana cadde üzerine (giyimcilerin olduğu yere) kurulması. 

Cuma pazarının Celal Bayar Caddesi başı ve sonu ayrıca 69.(Tayyar OĞUZ Parkı yanı) ve  

32.(Eylül Sitesi karşısından )sokaklardan giriş çıkışlarının yapılmasına, . giriş ve çıkışların birbirine 

yakın olmayacak şekilde (örneğin girişlerin sağdan çıkışların soldan koridor olacak gibi) ayrılmasına 

 Pazar yerine diğer ara sokaklardaki giriş ve çıkışların  Silifke Belediye Başkanlığı Zabıta 

Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce bariyerler ile kapatılmasına. 

 

İlçemiz Kapalı Pazar yeri, Taşucu,Atakent ve diğer mahallelerde  kurulan pazarların toplam 4 

noktadan giriş ve çıkışların olacak ve giriş çıkışların birbirine yakın olmayacak şekilde (örneğin 

girişlerin sağdan çıkışların soldan koridor olacak gibi) ayrılmasına. 

 

3 Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde 

yerleştirilmesine. 

4 Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş  alınmaması için Emniyet 

Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünce kontrol edilmesine. 

5 Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli 

aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanması. 

        6 Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmalı; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların 

beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre 

mesafe bırakılması. 

7 Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam 

saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu 

belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın 

sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmesine 
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 Hususu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

 

 

                         

 

     BAŞKAN                                               ÜYE                            ÜYE 

 

Ersin EMİROĞLU                               Sadık ALTINOK                                       Dr. Hakan YENER 

 Kaymakam                                          Belediye Başkanı                                          İlçe Sağlık Müdürü 

                                                                         

  

         

 

   ÜYE                 ÜYE               ÜYE                         ÜYE   

 

Yusuf GÜN                 Uz. Dr. Mehmet FIRAT       Dr. Hasan BAŞAR                 Ecz. Yener ÖZER 

Tarım ve Orman                     Serbest Tabip                      Belediye Tabibi                     Serbest Eczacı      

İlçe Müdürü   

 

 

 

 

 

ÜYE      DAVETLİ                              DAVETLİ 

 

 Abdullah YILMAZ                                          Ali Kemal ARDA                 Bülent KESKİNSOY 

B.Şehir Bel.Koordinasyon Şube Müdürü       İlçe Emniyet Müdürü             İlçe Jandarma Komutanı 

 

 

 

 

 

DAVETLİ                                      DAVETLİ 

 

 Ayşe                                              Rasim ALTIN 

Belediye Zabıta Müdürü                Silifke Pazarcılar Koop.Başkanı 
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