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İL HIFZISIHHA KURULU KARARI 

 

KARAR TARİHİ: 02.04.2020 

KARAR NO: 2020/4-1 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 

ve 27. ve 72. maddelerine gereğince; 02.04.2020 tarihinde saat 13.30’ da Vali Yardımcısı 

Ayhan AKPAY başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki 

kararlar alınmıştır.  

  

 İçişleri Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

E.6095 sayılı “Pazar Yerleri İlave Tedbirler” konulu genelgesi çerçevesinde; Koronavirüs 

(Covid19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz 

etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi 

sağlamak amacıyla; İlimiz dâhilindeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler 

geliştirilerek uygulanılmasına karar verilmiştir.  

 

 Geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar (Çarşamba pazarı, 

Cuma pazarı vb..) olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, 

sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına aşağıda belirtilen 

ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür: 

 

1- Pazarın toplanacağı gün pazar yeri ya da alanlarına kontrollü giriş, çıkışları 

sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve 

benzeri araç gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışların engellenmesine, 

 

2- Pazar yeri ya da alanına giriş ve çıkışların mümkün ise aynı yerden yapılmaması, 

aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek 

yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına, 

 

3- Pazar yeri ya da alanında sergi, tezgâh ve/veya tahtalarının araları en az 3 metre 

olacak şekilde yerleştirilmesine, 

 

4- Pazar yeri ya da alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş 

alınmasına, 

 

5- Pazar yeri ya da alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş 

alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanmasına, 

 

6- Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulması; bu noktalarda bekleyecek 

vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulması ve koridorda bekleyen vatandaşlar 

arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına, 

 

7- Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşların 

akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarının sağlanmasına,  

 

8- Bu dönemin özel bir dönem olduğunun vurgulanması suretiyle, pazarların sabah 

saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler 

vasıtasıyla ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmesine, 
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9- Koronavirüs Salgınından (Covid 19) Ülkemizi ve Vatandaşlarımızı korumak, 

salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere rağmen küçük yaştaki çocukların; 

Pazar ve Market gibi yerlerde kontrolsüz davranış sergileyeceklerinden hareketle, 

çocukları bu salgından korumak için ilimiz genelinde açık, kapalı pazar yerlerine ve 

marketlere 12 yaşından küçük çocukların alınmamasına, 

 

10- İlimizde faaliyet gösteren Tütün Pazarında da yukarıda belirtilen aynı tedbirlerin 

uygulanmasına,  

 

11- İlimiz genelinde faaliyet gösteren Tütün Kıyım atölyelerinde çalışan kişi sayısının 

azaltılmasına, işyeri önünde kalabalık oluşmasının engellenmesine ve usulüne uygun 

çalışmayan atölyelerin salgın döneminde kapatılmasına, 

 

12- Belediye zabıtasının yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya 

ekipmanlarından yararlanılması ile uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi, alınan kararların sürekli denetlenmesine, 

 

13- İş-kur aracılığıyla TYP (Toplum yararına Program) kapsamında Milli Eğitim 

Müdürlüğü bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri ile yardımcı personelin, Valilik ve 

İlçe Kaymakamları tarafından ihtiyaca göre alınacak makam onayıyla sağlık kurum ve 

kuruluşlarında görevlendirilmesine, 

 

14- Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını 

engellemek amacıyla 10.00-19.00 saatleri arasında; İlimiz Gölbaşı Caddesinin Sümer 

Meydanı ile Mimar Sinan Parkı altındaki kavşak (833 sokak kesişimi) arasında kalan 

bölümünde yaya ve araç sirkülâsyonunun yoğun olması sebebiyle; bu caddeyi kullanan 

yaya ve araçların girişine kontrollü olarak izin verilmesi, sadece zorunlu ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla caddeye girişlere izin verilmesine, Gölbaşı Caddesinin bu bölümüne 

kontrollü giriş-çıkışların doğu ve batı (Sümer Meydanından ve 833 sokak kesişimi 

kavşaktan) tarafından, Gölebatmaz Caddesi ile Gölbaşı Kavşağından ve sadece yayalarla 

sınırlı kalmak kaydıyla (araç trafiğine kapatılarak) Gölebatmaz Caddesinin Sağlık Ocağı 

Caddesi Kavşağından sağlanmasına, 808 sokaktan (kale altından) Caddeye sadece yaya 

gelişlerin kontrollü şekilde verilmesine, diğer bu caddeye bağlanan tüm sokakların 

kapatılarak yaya ve araçların belirtilen girişlere yönlendirilmesine, bu cadde ile bağlantılı 

cadde ve sokaklarda görülen yoğunluğun devam etmesi halinde kuzey ve güneyinde 

bulunan tüm cadde ve sokaklarda da aynı şekilde kontrollü geçiş düzenlemesi yapılmasına, 

bu konuda gerekli duyuru ve afişlemelerin Belediye tarafından sağlanmasına, yapılacak 

düzenleme ve denetimlerin İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediye Başkanlığınca 

yerine getirilerek gerektiğinde İl Sağlık Müdürlüğünce destek verilmesine, 

 

15- 30 Nisan 2020 tarihine kadar ilçelerimiz arasında gelen-giden araçların; sağlık, 

tedarik veya üretim zinciri dışında çok zorunlu haller olmadıkça İl-İlçe Merkezine 

gelmelerine müsaade edilmemesine, 

 

16- Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından İl ve İlçe 

belediyeleri ile iş birliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanmasına, 
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17- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2020 tarihli ve 

89780865-153-otomatik sayılı emirleri gereği; İlimiz tarafından mevsimlik tarım İşçileri 

ile ilgili olarak: 

 

17.1 - Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her 

ilin kendi imkânları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde 

karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım 

işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Bu durum ilgili Valiliklerin izin 

verme şartına bağlı olarak gerçekleşebilecektir. Bu şekilde iller arasında mevsimlik tarım 

işçisi hareketliliği olduğu takdirde işçilerin yola çıktıkları iller “çıkış ili”, tarımsal üretime 

katkı sağlayacağı il ise “varış ili” olarak tanımlanacaktır. 

 

17.2 - Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla her ilimizde 

Vali başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin 

katılımıyla (İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç 

Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) bir 

komisyon kurulacaktır. Bu komisyonlarca;  

a-) Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması 

gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz 

uygulanması sağlanacaktır. 

b-) İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valilikçe tespit edilerek, bu 

ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilecektir.  

c-) Talepte bulunulan Valiliklerce ilgi (a) Yönetmelik hükümleri uyarınca Aracı 

Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek 

olan mevsimlik tarım işçileri belirlenecektir. 

ç-) Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, 

harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım 

araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline 

gideceklerdir.  

d-)  Çıkış ilinden / ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dâhil, İl/İlçe 

Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS 

vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığı 

kontrol edilecektir. Ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin 

uygun gördüğü sağlık tesisinde / alanında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 

“Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” 

kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilecektir. Sorun tespit edilmeyenlere seyahat onayı 

Valiliklerin belirleyeceği belge üzerinden verilecektir. Ayrıca seyahat sırasında COVID-

19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme yapılacaktır. 

  

17.3- Varış illerince, illerine gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları 

alanların ilgi (b) Genelge ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin 

yanı sıra Koranavirüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler de 

alınacaktır. Bu doğrultuda;  

a-) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak 

aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler 

arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla 

havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılması (en az 3 metre),  

b-) Çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın 

en aza indirileceği ortamın oluşturulması,  
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c-) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin 

verilmesi ve devamlılığının sağlanması,  

ç-) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli 

olarak dezenfekte edilmesi,  

d-) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su 

temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesi,  

e) Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince 

sabun bulunmasının temin edilmesi,  

f-) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo 

gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu 

amaçla AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılması,  

g-) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesi,  

ğ-) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı 

tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirler alınacaktır. 

 

18-  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2020 tarihli ve 

89780865-153-otomatik sayılı emirleri gereği; İlimiz tarafından hayvancılık faaliyetleri ile 

ilgili olarak: 

 

18.1- Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere 

yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında 

belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilecektir.  

 

18.2 - Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen 

kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. 

 

18.3- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta 

ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili 

sağlık kontrollerini yapmış olmaları şarttır. 

 

18.4- Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas 

etmemeleri için gerekli önlemler alınacaktır.  

 

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, 

  

Oy birliği ile karar verilmiştir. 


