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Konya İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 15/04/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 26. maddesine göre Vali Cüneyit Orhan TOPRAK Başkanlığında 
aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplandı. 

Gündem: 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 
olan yeni tip Koronavirüs (nCovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka 
sayısı artmaya devam etmektedir 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edilen Koronavirüs (nCovid-19) 
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir. 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın 
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 
sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı 
alınarak hayata geçirilmiştir. 

Bu Kapsamda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. 
1. Konya İl Tarım Müdürlüğünün 06.04.2020 tarih ve 1078035 sayılı talep ve Konya

Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.04.2020 tarih ve E8484 sayılı bildirim yazıları
istinaden, iç sularda (Dere,göl,gölet,baraj vs.) gerçekleşen amatör balıkçılık
faaliyetlerinde toplu olarak bulunulmamasına, sosyal mesafe kuralına uyulmasına,
konuya ilişkin gerekli koordinasyon ve kontrollerin gerçekleştirilmesine,

2. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneğinin (A YSAD) 09.04.2020 tarih ve
O 15-18 sayılı taleplerine istinaden, İçişleri Bakanlığı ilgili genelgeleri belirtilen
önlemlerin alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 31.03.2020 tarih ve
E1480854 sayılı yazılarında belirtilen hususlar ve asansör periyodik kontrollerinde
görev alan A tipi muayene kuruluşları ile bu kontrollere nezaret eden asansör monte
eden veya onun yetkili servisleri tarafından uyulması gereken kurallara riayet edilmesi
kaydıyla: Kritik sayılabilecek binalarda özellikle başta hastaneler olmak üzere kent içi
ulaşım sistemleri ve çok katlı binalar için Asansör Bakım-Servis elemanlarının görev
amacı ile Teknisyenin iş yeri SGK Sigortalı Hizmet Dökümü Belgesi ve hizmetin
verileceği mahalin adresini gösteren, Asansör şirketinin düzenlediği görevlendirme
yazısının bulunması şartıyla ilimiz sınırları içinde hizmet vermelerine, yetkili
servislerin il dışında olması durumunda ise ilimize başka illerden gelerek hizmet
vermelerinin sağlanmasına,

3. İlimizde sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde gıda sevkiyatı yapan firmaların
getirdikleri soğuk zincire tabi gıda maddelerinin marketlerde raflara yerleştirebilmesi
için kısıtlı sayıda market görevlisi (1-2 personel) çalıştırılması kaydı ile birkaç saat
süreliğine marketlere girişlerini müsaade edilmesine,
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4. İlimizde faaliyet gösteren marketler ve pazar yerleri ile ilgili 2020/11 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu 1. maddesinde "Pazarın toplanacağı gün pazar yerine/alanına
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", "Pazar yerine/alanına giriş-çıkışların mümkün ise aynı yerden
yapılmamasına, aynı yerden yapılması zorunlu ise, aynı noktada vatandaşların karşı
karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar
oluşturulmasına", "Pazar yerinde/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtaların araları en az
3 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilmesine", Pazar yerine/alanına, içerideki esnaf
sayısının en fazla 2 katı sayıda vatandaş alınmasına", "Pazar yeri/alanı içerisinden
vatandaş çıktıktan sonra, içeriye, çıkan vatandaş sayısınca vatandaş alınarak, içeride
sürek1La)'l1l _ _sayıda vatandaşın bulUill}laş_ının _ş_ağlanmasma",_ "Bu arg�çl; pazar giriş
noktaları oluşturulmasına, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir
koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre
mesafe bırakılmasına", İl ve ilçelerimizdeki tüm marketlerin 09:00-21 :00 saatleri
arasında hizmet vermesine", 2020/13 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu 5. maddesinde "İl
merkezi ve tüm ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine
vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun
pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına," 2020/5 sayılı karar 1. maddesinde
"Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam
alanın (depolar, idari bürolar vb hariç) onda biri kadar (Örneğin sunulan alan 100
metrekare ise içeride en fazla 10 müşteri olması gerekmektedir) olması," yönünde
kararlar alınmış olmasına rağmen,

Bazı marketlerin belirlenen kurallara yeterince riayet etmedikleri, Sosyal mesafeyi
olumsuz etkileyecek şekilde kapasitelerinin üstünde müşteriyi içeriye aldıkları veya
market önlerinde sosyal mesafeye uygun olmayan uygulamalara müsaade ettikleri
özellikle kapanış saatlerine uyma konusunda aksaklıkların olduğu gözlemlenmiştir.
Ayrıca . bazı yerleşim yerlerinde kurulan pazarlarda belirtilen kurallara yeterince
uyulmadığı, Maske kullanımı Pazar tezgahları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda
olabilecek vatandaş sayısı gibi hususlarda aksamaların olduğu gözlemlenmiştir.

Bu Kapsamda;
a. İl Genelinde bütün kurumsal marketlerde sebze, meyve ve ambalajsız gıda

ürünleri satış yerlerinde ilgili işletmelerce Cavid 19 salgınına karşı gıda ve
halk sağlığının korunması adına vatandaşların sebze ve meyvelere
dokunmalarını ve bulaş riskini artırmalarını önlemek için güvenli mesafelerin
oluşturularak emniyet şeridi çekilmesine, bu bölge içinde kişisel koruyucu
ekipmanları olan uygun sayıda personel görevlendirilmesine ve gıda
izolasyonunun sağlanmasına veya ürünlerin farklı gramajlarda paketlenerek
satışa sunulmasına,

b. İl merkezi ve tüm ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan
işyerlerinde vatandaşlarımızın, çalışanların ve Pazar yerlerinde satıcıların
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maske takma zorunluluğununa raiyet etmeleri için gerekli önlemlerin 
alınmasına, 

c. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan
toplam alanın (depolar, idari bürolar vb hariç) onda biri kadar (Örneğin
sunulan alan 100 metrekare ise içeride en fazla 1 O müşteri olması
gerekmektedir) olması kararının eksiksiz uygulanması için gerekli önlemlerin
alınmasına,

d. İl ve ilçelerimizdeki tüm marketlerin 09:00-21 :00 saatleri arasında hizmet
vermesi hususuna titizlikle uyulmasına,

e. Yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda (Madde 4), Kolluk Birimleri ve
Belediyeler başta olmak üzere ilgili Kamu Kurum Ve Kuruluşları ile iş birliği
içerisinde planlama, koordinasyon ve uygulamanın aksaksız bir şekilde
yürütülmesi ve bu doğrultuda ilimiz genelindeki tüm market ve pazar
yerlerinin düzenli bir şekilde denetlenmesine,

f. Denetleme sonucu yukarıda belirtilen kararlara uymayan vatandaşlara ve
işletmelere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari
para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; geregı ıçın Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına ve Oda Başkanlıklarına gönderilmesine, 

Oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
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