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İLÇE HIFZISIHHA KURULU KARARLARI 

 

 

 

KARAR TARİHİ : 27.03.2020 

KARAR NO  : 10 

 

 

 

 İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Ovacık Kaymakam Vekili Sayın Musa AYYILDIZ  Başkanlığında diğer 

üyelerin iştirakiyle 27.03.2020 Cuma günü saat 10.00’da Kaymakamlık toplantı salonunda toplanarak 

aşağıdaki kararları almıştır. 

 

  

 

KARAR 

 

 

 

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından”Pandemi” ilan edilen Koronavirüs(Covid-19) salgınından 

kaynaklanan olumsuzlukların ilçemiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak 

aşağıdaki ilave kararların alınması uygun görülmüştür. 

 

1. Vatandaşların sebze, meyve,tahıl,bakliyat,temizlik malzemesi gibi temel gıda /temizlik 

maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim,oyuncak,vb. zaruri olmayanihtiyaç 

maddelerinin satışına izin verilmemesine ve marketlerde olduğu gibi Pazar yerlerine de 

çocukların girişine izin verilmemesine, 

2. Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda Ovacık Entegre Sağlık 

Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önerileri doğrultusunda, Belediye 

başkanlığınca,yoğunluğun oluşturacağı temaslar nedeniyle virüsün bulaşmasını 

engellemek amacıyla, vatandaşların temel gıda maddelerine erişimini engellemeden 

Pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirlerin planlanmasına, 

3. İlçemizde yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılanması 

için mevcut pazarda yoğunluk olduğu takdirde ihtiyaca göre yeni Pazar/satış yerleri 

belirlenmesine, 

4. Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik 

maddelerine erişiminde belediye tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak 

üzere tedbirler alınmasına, 

5. Mevcut pazar yerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde 

Pazar/satış yerleri düzenlenmesine, 

6. Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu 

önlemlerin alınması sağlanarak, bu hususun belediye zabıtası ve ilgili esnaf odası 

tarafından denetlenerek gerekli işlemlerin yapılmasına, 

7. Pazar/satış yerlerinin en geç 19:00 ‘a kadar faaliyet yürütebilmesine, buna yönelik 

tebligatların Belediye Başkanlığınca pazarcı esnafına yapılmasına, 

8. Pazaryeri/satış yerlerinde belediye tarafından pazarcı esnafı ve vatandaşlarımız için el 

dezenfektanları için gerekli desteğin sağlanmasına, 

9. İl dışından ilçemize ikamet amacıyla gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle evde 

kalmalarına bununla ilgili tebliğ ve takibin Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü,İlçe 
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Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Ovacık Entgre Sağlık Merkezi ve muhtarlar 

tarafından yapılmasına, 

10. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve E.5863 sayılı 

yazısı dahilinde çiftçilerin üretim alanına erişimine kısıtlamayacak ve hasat edilen 

ürünler ile tarımsal girdilerin  pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin 

aksamadan yürütülmesinin sağlanmasına, 

11. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları 

kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının 

başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen arçları için yasaklamanın 

kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi 

kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine, 

12. Bahsi geçen mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmaması için 

gerekli kararların alınmasına, 

13. Ovacık Emniyet Amirliği tarafından kararların herhangi bir mağduriye sebebiyet 

vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, 

14. 28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar 

haftasonlarıda dahil ilçemizde vatandaşlarımızın mesire ve ören yerlerinde, piknik 

alanlarında; piknik yapmak,balık tutmak,spor,yürüyüş vb. faaliyetleri yapmalarının 

yasaklanmasına, 

15. İlçemizde Kaymakamlık Makamı tarafından belediye merkezi sistemleri,camiler ve 

kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli 

olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılmasında, 

16. Kolluk kuvvetleri görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça 

sosyal hareketlilik içinde olanların, evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına, 

17. Önceki Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla sokağa çıkması yasaklananlar ve girilmesi 

yasaklanan alanlar ile zaten kapatılmış olan yerler dışındaki bütün umuma açık 

alanlarda(yol,meydan,çarşı vb.) acil gıda, sağlık, ilaç vb.zaruri ihtiyaçlar dışında 

gezinenlerin,toplu halde bulunanların, açılmasına izin verilmiş iş yerlerinin içinde ve 

dışında toplu halde oturanların, zorunlu nedenlerle dışarıda bulunanların aile ilişkileri 

dışında yakın mesafede bulunanların kolluk kuvvetleri tarafından sürekli ikaz edilmesine, 

 

 

Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereği 

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 

 

    Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 
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OVACIK İLÇESİ HIFZISIHHA KURULU BAŞKANI 

 

 

Musa AYYILDIZ 

               Kaymakam V.   

 

 

 

 

 

 

                 Üye                                  Üye                              Üye 

 

 Uzm.Dr.Erkay Nacar                                  Yakup NARTER                            İsmail AYKUTLU 

       TSM Başkan V.                                   Belediye   Başkanı                      İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

 

 

 

Üye 

 

Yalçın ÇINAR 

İlçe Tarım ve Orman Müdür V. 

 

 

                        

 

 

       

                 

 

 

Ovacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27.03.2020 tarihinde almış olduğu 10 nolu kararın ikinci 

sayfasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 


