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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 08105/2020 Cuma giinü saat 10.00 da Kaynaıca

Kaymakarru Mehmet Ali KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve
imzaları bulunan üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Çin'de ortaya çıkaıak bütiin diinyayı etkisi altına alaı Koronavirüs (Covid-l9)
salgınının ii]kemizde kamu diizeninin bir parçası olan kamu sağlığna olumsuz etkilerini
asgari seviyeye düşürmek amacıyla ilçemizdeki semt pazarlannda uyulması gereken kurallar
02 104/2020 iaihli 1 l sayılı İlçe Hıfzıssıhha kurulu karan ile belirlenmişti.

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişıneler ile Bilim Kurulunun önerileri
doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının
krsıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi giinü Saym Cumhuıbaşkanımrzın
Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Koronavirüs
salgınmın etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulmasr kaydıyla 11.05.2020 tarihinde
İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayilıı 3I.03.2020 tarihli ve 6095 sayılı
genelgelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılabileceğine ilişkin karar alınmıştır.

11.05.2020 tarihi itibariyle anrlan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri
doffultusunda;

Müalle/Semt Pazarları;
l)İlçemizde mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb.
ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlanıa kaldırılmıştır.
2) Pazar yerlerinde anılan nıalzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı mevcut pazar yerlcri
için getirilen heı bir satış yeri (tezgah,/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şaı,tı,
pazarcı esnafının ağrz ve burnunu kapatacak şekilde nraske kullanması tedbirleri başta olmak
üzere belirlenen tiim kurallara uyacaktır.
3)Yukaııda belirtilen tedbirleıe ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vataııdaşlara
Umumi Hıfrıssıhha Kanununun 282.maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta
olmak üzere aykırılığın durumuna göı,e kanunun ilgili ınaddeleri gereğince üst limitten işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95.maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
1593 sayılı Umumi Hfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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