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K A R A R 

 
İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 27.03.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül  BÜYÜKKILIÇ 

Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

    Corana (Korana) Virüsü Hk; 

 

  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2020 tarihli ve E.5929 sayılı yazısı değerlendirilmiş 

olup; Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm Dünyayı tehdit devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 

olarak nitelendirilen Coronavirus (Kovit-19) salgınından ülkemiz ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını 

engellenmesi amacıyla;    

    

1-Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik ihtiyacının karşılanacağı 

pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesi; 

2- Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda Kaymakamlık ve Belediye işbirliği içinde, 

yoğunluğun oluşturacağı temaslar nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşların temel 

gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, Pazar yerleri ve günlerine ilişkin ihtiyaç halinde yeniden 

düzenlenmesi; 

3- Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların Temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde 

Belediyeler tarafından doğrudan hizmet sunumu başta olmak üzere tedbirlerin alınmasına;  

4-Mevcut Pazar yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi)arasında en az 3 metre olacak şekilde Pazar ve satış 

yerlerinin düzenlenmesine; 

5- Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş meyve be sebzelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı 

esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek, poşetlenmesi/satışının yapılamasının sağlanmasına; 

6-Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak, koruyucu önlemlerin alınmasının 

sağlanmasına; 

7-Mengen Belediyesi, Gökçesu Beldesince ve Pazarköy Köyü Muhtarlığınca pazar/satış yerlerinde çöp toplama, 

hijyen ve dezenfeksiyon huşunda gerekli tedbirlerin alınmasına; 

8- Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütmelerine; 

9- Pazar/satış yerlerinde İlçe Beledisi,  Gökçesu Belediyesi ve Pazarköy Köyü Muhtarlığınca gerekli önlemlerin 

alınmasına, Pazar yerlerinin giriş ve çıkış yerlerine pazarcı esnafı ve vatandaşlar için el dezenfektanları konulmasının 

sağlanmasına; 

 

             T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2020 tarihli ve E 

971737 sayılı yazısı incelenmiş olup, 
 

Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında, ürünleri tüketicinin doğrudan alması engellenenmesi. 

Ekmek, ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri aşağıda belirtilen 3 şekilde satışa sunulamasına. 

1- Hazır ambalajlı olarak satılmaması; 

2- Ambalaj malzemesi içerisinde: Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir 

ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetini 

bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. 

3- Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler: Bu ürünler sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek 

şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme 



görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. Ayrıca pazar,  manav gibi 

yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı 

yapılmamasına. 
10-Alınan kararların ilgili kurumlarca takibinin yapılması, kararlara uymayanalar hakkında Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunun 282. Maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve Cumhuriyet baş savcılığına suç duyurusunda 

bulunulmasına; 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

    

          

 
 

 

              BAŞKAN          ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ        Turhan BULUT                               Dr. Ebru ÖZTÜRK 

       Mengen Kaymakam V.         Belediye Başkanı               Başhekim  
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