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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72.
Maddeleri gereği 27.10.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında
toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
o Önemli besin kaynaklarından biri olan mantarların, mantar üretme çiftliklerinde hijyenik
koşullarda üretildiği ve tüketime sunulduğu durumda besin değeri taşıdığı bu tür mantarların
ambalajlı, etiketli ve taze olması gerektiği özellikle ambalajlı mantar alınırken ambalajların
üzerinde mantarın üretildiği yer, üretim ve son kullanma tarihlerinin olduğu Tarım ve Orman
Bakanlığının kayıt/onay olup olmadığının kontrol edilerek alınması gerektiği, rengi aşırı
kararmış ise bozulmaya yüz tutmuş mantarın tüketilmemesi, mantar bozulmaya başladığı
zaman salgıladığı toksinin öldürücü olabileceği,
o Yağışların yoğun olduğu özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında doğada kendiliğinden
yetişen mantarların halk tarafından yoğun olarak tüketildiği, bu mantarların zehirli olmadığı
halk tarafından bilinse de mantarların hiç zehirlenmeye sebep olmayacağının
söylenemeyeceği, zehirli olmadığına inanılan mantarlarda zaman zaman öldürücü
zehirlenmelere sebebiyet verebileceği ve bu nedenle doğada kendiliğinden yetişen mantarların
yenilmemesi gerektiği, halk tarafından türü ve zehirli olup olmadığı bilinse de bazen
salgıladığı toksinlerle ağır zehirlenme tabloları oluşturan, tedavi sonucunda her zaman arzu
edilen düzeyde iyileşme sağlanmayan mantar zehirlenmelerinden korunabilmek için yabani
mantarlardan tümüyle uzak durulması gerektiği,
1. Bu sebeplerden dolayı Belediye Başkanlıkları zabıta ekiplerince özellikle pazaryerlerinde
gerekli denetimlerin yapılması, mutlak surette açıkta satılan doğa mantarlarının satışının
önlenmesi (Toplanarak imha edilmesi), Aile Sağlığı Merkezlerimizde doğada yetişen
mantarların tüketilmemesi, zehirlenme durumlarında oluşabilecek sağlık problemleri
konusunda halkımızın bilgilendirilmesi yönünde eğitim yapılmasına,
2. Mantar Zehirlenmelerinin önlenmesine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğünce basın bülteni
hazırlanarak, İlimizde faaliyet gösteren yerel basın yayın organları, Belediye hoparlörleri
vasıtası ile halkımızın bilgilendirilmesi yönünde halk pazarlarının kurulduğu günlerde anons
yapılmasına,
Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri her yıl kış
aylarında oluşan alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir
rüzgâr olan “lodos” nedeniyle de her yıl onlarca insan özellikle sobadan olmak üzere sızan
karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir.
Karbonmonoksit yanıcı ve zehirli bir gaz olup; vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan
kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirleme ile ölüme sebep olur. Karbonmonoksit zehirlenmesi
sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında
yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Bu tür zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi
müdahale yapılmazsa zehirlenmelere ölümle sonuçlanabilir. Mevsim itibari ile özellikle lodosun
yoğun olduğu günlerde yapılan hatalar ve ihmaller sonucunda oluşabilecek zehirlenmeye karşı
halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Halkımızın bilgilendirilmesi ve olası zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla;
Meteorolojik veriler de göz önüne alınarak lodoslu günlerde Belediye hoparlöründen anons
vb. yöntemlerle halkın bilgilendirilmesinin yapılmasına,
• İl Sağlık Müdürlüğü tarafından daha önce dağıtımı yapılan CD ile tüm kamu, özel
hastaneler ve polikliniklerde hasta bekleme salonlarındaki ekranlarda yayın yapılmasına,
•
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•
•

Aile hekimlerince hastaların bilgilendirilmesine,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin
aldırılmasına,

Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 27.10.2021
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