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ll Uınuıni Hıfzıssıhha tvleclisil l59] sayılı Llmunıi Hıfzıssıhhı Kanunu'nun 26. ınarldesine istinaclen.
Sayın Vali Musıafı ÇİFTÇl .Başkınlığı nda, O\lanO2O tarihinde saat |6:0O'da Valilik Binası Top|anı
Salonunda OI,AĞANÜSTÜ olarak toplanmış. gündemindcki konular görüşülmüş ve aşağıdaki
kararlar alınmışlır:

Çin'in Wuhan kentinde başlayaır Ct-ıronirvirü:ı (Kovid-l9) salgını, birçok ülkcde hızla yayılım
göstererek ıüm dünyayı tehdit etmeye devam eımekte, bu salgın Dünya Sağlık Örgütü larafından
pandemi olarak nitelendirilmekıedir.

BirÇok ülkede olduğu gibi ülkeınizde de insaıı hayatı açısından stın derece ıehlikeli olan ycni tip
Coronavirüs (Kovid-l9) salgını nedeniyle tünı dünyaıJa can kaybı ve vaka sayısı arınıaya devam
etmektedif. coronavirüs (kovid-l9) virüsünün en tenıel özelliği, llziksel ıenıas, hava yo|u vb. yoltarla
çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artnrasıdır.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı vazısında.
Dünyayı elkisi altına aIan Coronavirüs (Kovid-l9) salgınııın ü|keınizde yııyılnıasını önlemek.
vıtandaşlarımızln sağlığına olumsuz etkilcrini asgari seviyeye düşürmek, salgında cn etkili mücade|e
tılın sosyal mesafeyi sağlanııık amacıyla il. ılçe ve beldelerimizdeki mahalle/senıı pazar yerlerintle
ıedbirlerin geliştirilerek uygulanııası gcrckıiği bildirilmiştir.

Ayrıca İçişleri tlakanlığı İller İrlıresi GencI Miidürliiğüni.in 3 ] .03.2020 tırihli ve E.6095 sayıiı "Pazar
Yerleri llave Tedbirler" konulu yazısında da: başta geleneksel olarak hatianın belli bir günü top|anan
pazarlar {Çarşanıha pazan. Cunıa pazan vb.) olmak üzerc sahada uygulamanın hala isıenilen seviyede
olmadığı. sosyal ınesafenin ı,ağlanamitdığı. sılgının yal,ı|mısını cngellemek adına alınması
gereken tedbirlerin istcnilen seviyedc uygulannradığınl n görüldüğü bitdirilmiştir. Bu salgından.
ülkenıizi ve vatandaşlarımızı korun,ıak ve sılgıııın yayılmasını engcllemek. toplum sağlığı ı,e kamu
düzenini korumak için aşağıdıki ek ıedhirlcrin alınması zarureti hisıl cı|muştur.

Bu nedenle iıimizde; içişleri Bakanlığı it|er idaresi Gene| Müdürlüğiinün 27.0_1.2020 ıırihli ve 5929
sayılı yazısı kapsamında belinilen lalinl tlirrın eksiksiz uygulanı]lasının. aynca ilavc oiarak pazar
kurulacak günIerde pazar yerlcrinin veyiı pazar kıırulacak alanlaıın (catlde/sokak/ıı,ıel,dan vb.) aşağıda
belirtilen esaslar dahilinde t)aliyet göstern,ıelerinin sağlanması gereknıcktcdir. .Alınan ıüm önl€m vc
tedbirlere tüm vaıandaşlanmız|n isti§nasız uymasl büyük öneı]ı arz eımektedir. Ayrıca, Aile Çalışma
ve SosvaI HizmetIer Bıkanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Pfogramt
çerçevesinde,8l il ve 923 ilçede PTT aracı|ığıy|a hane başı 1.000 TL ödenıeleri 01.04.2020 taıihindcn
ilibaren başlamışıır. Ancak İlimizde vaıandaşlarımızın PTT şubelerine nıüracaat için aynı anda gitnıesi
nedeniyle yoğunluk ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntüleri oluşacaktır.
Belirıilen hususlar kapsamında:

MADDD l- llimiz ıııerkczinde Cuma günleri Mimarsinan, Perşcmbe ;ıünteri Buharaevler ve
Cumanesi günleri İ}ahçelievlcr Maha]lelerinde kurulan senıt pazar!arı haricinde, diğer kurulan tünı
pazar|arın faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,
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[lADDE 2- ivlimarsinan, Buharaevler ve Bahçelievler Mahalteleri olarak belirlenen üç semt p:ızarının
yerlerinde sürekli sabit olnrak üzere. Pazarıesi, Çarşamba, Cumartesi günlerinde haftanın üç günü açık
olnı ısı na.

§{ADDD 3- !l Umunıi Hıtzıssıhha Meclisinin ılmış oltluğu 31.0].2020 ıarihli ve 2020/l5 sayılı
karannın 2. Mıddesinde 1,er a|an semı pazarı ycrlcrinin açılış vc kapınış saatlerinin l0:00 ilc |9:O0
olırak yeniden düzenlenmesine,

l}rADDE 4_ Semı pazarı yerine/alanına giriş ve çıkış|arın mümkün olduğunca aynı yerden
yapı lnra nıası na. aynı yerden yapılması zorun|u ise aynı nokıada vaıandaşların karşı karşıvıı gelerek
yoğunluk tıluşlurmaınasına, bunun için Belcdiye BaşkınlığInca giriş ve çıkışlara ayrı koridorlar
Oluşturulmas,na.

IIIADDE 5- Senıt pazann toplanacağı gün, pıııar yerlerine/alan|arı na kontrolIü giriş ve çıkışları
sağlamak için, Belediye Başkanlığınca belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde, diğer tünı alanların demir
bariyerler ve benzeri araç-gereç ile kapanlınısına, konırolsüz giriş ve çıkışIarın enıeilenııesine.

MADDE 6- Belediye Başkanlığıncı giriş vc çıkış konlrolleriııin yapıln,ıasına, pazar yeriıe/alanına
içerdeki esnaf saytsının en fazla iki kalı vatandaş a|ınn]astna. pazitr veıi/alanı içerisinden vıtındış
çıktıktaıı sonra içeriye vatandaş alınarak içcride sürckIi aynı sayıda vatandaşın bulıınmasının
sağlanmasına, bu amaç|a pazar giriş noktaları oluşturulnrasına. bu noktalarda beklevecck vatandaşlırın
tıeklemesi için bir koridor o|uşluru|masıııa vc bu koridorda bekleyen vatandaşların arasında en az iki
metre ııesafe bırakılnıasına.

MADDE 7- Belediye Başkınlığı tarafından pazar yeri girişIcıinde pazarcı esnafınıı ve pazara giriş
yapacak tüm kişilerin areş ölçerlerle ateşlerinin ölçülnıesinc, 37,5 l)C'nin aizcrinde ateşi tılduğu tespit
edi|en kişİlerin AciI Sağlık Hizmelleri ıarafından en yakın sağlık kuruluşuna götürüIm€sinin
sağlanmnsına.

Nr^DDE 8- Il Umumi HıDıssıhha i\,Ieclisinin ]1.0.].2020 tarihli ve 2020/l5 savı!ı almış olduğu l.
Maddesinde be|irtilen işlemlerin, pazar yer|erinde sergi açıp satış yapacak pazarcı esnaflan taraİjndan
ivedilikle yapılmasına, ilgili meslek odası ve Belediye Başkanlığı ıarııllndan uygun ve eksiksiz olan
ınüracaatIarın i vediIikle lanıamlannıası na.

MADDE 9- Evrakları eksik olan, yanlış beyanda bulunan veya ilgili meslek odası kaydını
yaptırmayan ve Belcdivc Başkanlığından gerekli izin helgesini aIınayan kişilerin. Belettiye
BaŞkanlığınca hiçbir seınt pazarııra alınmamasına. seml pazırlannrla yer/alan tahsisi yapılmamasına.
bu kişi|erin senıt pazarlaıı içerisinde veva çevresinde satış yapmalarına müsaade edilmeınesiıre,

lllADDE l0- Semt pazarlaıında sergi açan esnatların, faaliyet konu|arına göre Belediye tsaşkanlığıncı
cşit sal,ıda bölünen ve kendilerine gösıerilen ycrlı.rde/alanlarda saıış yapnıalanna.

§IADDE ll- İI Umunıi Hıfzıssıhha Meclisinin alnıış olduğu 27 -03.2O2O ıarihIi ve 2020/l2 sayılı alnıış
olduğu 9. Maddesindeki karara ilave olarak. pazar esnalinın hijyen kurallarına uygun eldiven ve maske
ıakarak. geneI sağlık kurallarına uygun satış yapıııalarının Belediye Başkanlığınca sağlanıııasına,
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I\'IADDE 12- Semt pızarlarındaki tümi pazarcı esnııfına. kontrol ve denctim yapan görevlilere, pazara
aIıŞ veriŞ yapnıık için geien kişılere Belediye Başkanlığınca maskc dağıtılmasına. ihtiyaç duyulacak
ınaske]erin Belediyc Başkanlığı iınkinları ilc teınin edilmesine, ten,ıin edilecek ınaskelerin Hitit
Üniversitcsi Erol Olçok Eğitinr ve Araştırnra Hasıanesiııde sterilizasyonun sağlannrasıır;ı.

ülADDE lJ- Pazarcı esnainın satış|arı csnasında: kimliğini belirtir yaka kanı takmalarına. satışa
sunduklırı ürünlerine ail fiyat ctikeılcrini hcrkes tarafından rahaıça gdrü|ebilecek şekilde üriinleri
üzeriıde bulundurmalarına, pızarda bulundukları ve sattş yapıtkları sürcce iş elbisesi giymelerine.
oluşacak çöplerini çevreye gelişi güzel atmamalanna, çOp kutulannda depolamalanna,

I\IADDE l4- Seml pazarlarında akşamüstü yoğunluk oluşmasının cnge|lcnıııesi için vatandaşların
akŞaın saatlerini heklemeden alış verişlerini yapnıalarının sağlanmasına. bu dönemin özel bir dönenı
olduğu belirtilerek, pazarların sıbiıh saıt|erindeıı itibaren açık olduğu hususunun Belediye Başkanlığı
mcrkezi yayın sisteınleri vc ktrIluk arıçlarındun sürekli anonslirr yapılarak duyı.ırulıııırsııra.

IV|ADDE l5- Senıt pazarları ile ilgili belirtilen tedhiriere ilişkin kıymakam|ıklar taraiından illilçe
belediye|eri ile işbirliği içersinde i|gili nıevzuat. yazılar vc İ| L]mumi Hıfzıssıhha Mcclisi Kararlan
ÇerÇevesinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınmasına, alınan kanırların titiz|ikle ııygulanmasına.
yürütü|ecek çalışmalann ivedilikle planlannrasına. belediye zabııasınııı yeterli olamadığı y,erlerde
kolluk personeIi ve/veya ekipmanlarından yararlanılnıasına, uygulamalann gecikmeye mahai
veriİnıcdcn, herhangi bir aksallığa uğra(ılmadaır yürütülnresine. tedbirlere yönelik gerekli kontroi ve
dcncıimlerin titizlikle yapılmasına.

lltADDE l6- Sağlık kuruluşuna Coronovirüs (Kovid-t9.1 şüphesi i|e gelcn hasta|ara, ilgili tesılerin
lapılınasına. şüphenin müspct olduğunun tespiı edilmesi neticesinde hastanın tedaviyi reddetmesi
ha|inde, l593 .sayılı Unrumi Hıfzıssıhha Kanunun 72. maddesi ve ilgili diğer hükümleri gereğince
hastiının Hitil Üniversiıesi Erol Olçok Eğitim ve Anıştırma Hastancsinde, beliılenen güvenli böliİmde
tedavi edilmesinin toplum sağlığ! açıstndan nrecburi haie getirilmesinc, bu süfeçte İl Emniyeı
Müdür|iiğünce gercken desteğin sağlanmasına,

LIADDE I7- Vaıandaşlanmıza yapılacak ödemelerin 03.04.2020 Cun,ıa saaı l0:OO'dan iübaren PTT
dağıtıcılan, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşlann kendi ikameılerinde yapılmasına.

ltADDE l8- Yardım .yapıIacak vaıandaşların adrcs bilgileri üzerinde (şehir merkezi/kö},) illilçe
Emnilet Müdürlükleri, İliİlçe Jandarma Komuıanlıklan ve PTT görevliIeri afasında görev mahalleri ve
ulaşılabiIirIiği dikkate alınarak en uygun şekilde dağıtım pIanlanmasının yapılmasına.

IV|ADDE l9- Alınan bu kararların; kolluk hirimleri tarafindan koordinasyon içcrisiı<lc hassasiyeıle
ıakip edilmesine, gerekli koı,ıtrol ve denedmlcrin anırılarak yapı|masına, uygulanmasının
sağlanmasına,

l}lADDE 20- Alınan lıu kararların, İlçc Kaymakamlıktarıncu ilçelerde uygulanmasının takibi ile
koordinasyon u nun sağlanmasına.

MADDE 2l- A|ınan bu kararların, Belediye Başkanlıklarınca aııons sistemiyle, il/İlçe Müftülüklerince
cami hoparlörlerinden halkımıza duVurusunun yapılmasına,
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MADDE 22_ Bu kararın bilgi için Sağtık Bıkanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorunı
BeIediye Başkınlıgını. İl Garnizon Konıuıanlığına, İl Jandarma Komutanlığına. İl Enıni_r,el
Müdürlüğüne. Çorunı il Özel idırcsine. Çorum il Tarım ı,e orman Müdi.irlüğünc. it sağlık
Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık llizınetleri Başkanlığı, Kamu Hasıaneleri
Başkaıtığı, Dcstck Hizmetleri Başkanılğ|). iı ıaiııi eg;tim N'Iüdürlüğüne, Çevrc vc Şchircilik il
Müdiir|üğünc, lı Mutiıiltigune, il SiviI Topıumla ilişkiler Müdürlüğüne. iI Basın \e Ha|kla iIişkitcr
Müdürli,iğüne. Çorunı Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayınışma Vaktına, PTT Başmüdürlüğüne.
İiçe Kaymakamlık|arını. İlçe ve Beldc Belediye Başkanlıktırına. Çorum Ticareı ve Sanayi Odasına.

Çorum Esnaf ve Sanatkirlar Odalan Birliğine, 45. Bölge Çorum Eczacı Odasına, Kızılay Çorum
Şubesine, Çorum Şoförler ve Nakliyccilcr Odasına. tüm banka|ara gönderilmesine oy hirliği ile karar
verilmiştir.
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