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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında 01.04.2020 tarihinde 

toplanarak; 

1- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı 

çıkmaları açık alanlarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin sınırlanarak sokağa çıkmalarının 

yasaklanmasına ilişkin 26.03.2020 tarih ve 7.Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile alınmış bu kararın 4. Maddesinin 

a bendi ihlali halinde uygulanacak olan “Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulamasında kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 288 maddesine göre idari para cezası 

uygulanmasına Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk 

kuvvetleri marifetiyle de getirilebilmesine” hükmünün “Usulüne göre alın ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında 

ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 maddesine göre 

idari para cezası uygulanmasına, idari para cezasının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü 

ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince yerine getirmelerine; 

2- T.C. İşçileri Bakanlığının 31.03.2020 tarih ve R. 6095 sayılı yazısı gereğince; 
Koronavirüs (Covid) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek vatandaşlarımızın salgına 

olumsuz etkilerini asgari seviye düşürmek salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla İlçe ve 

mahalle Pazar yerlerinde ek tedbirler alınması gerektiği görülmüş olup Pazar kurulacak günlerde Pazar yerlerinin veya 

Pazar kurulacak alanın (cadde/sokak vb.) aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde faaliyetleri yürütülmesinin sağlanmasına, 

a-Pazarın toplanacağı gün Pazar yeri/alanlarma kontrollü giriş, çıkışları sağlanmak için belirtilen giriş ve 

çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş çıkışların 

engellenmesine, 

b- Pazar yeri alanının giriş ve çıkışlarının mümkün ise aynı yerden yapılmasına, aynı yerden yapılması 

zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar 

oluşturulmasına, c- Pazar yerleri/alanında sergi, tezgâh ve veya tahtalar aralarının en az 3 metre olacak şekilde 

yerleştirilmesine,rında içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaşların alınmasına, 

e- Pazar yeri/alanı içerisinde vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda 

vatandaşın bulundurulması sağlanmasına, 

f- Bu amaçla Pazar giriş noktalan oluşturulmasına, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için 

bir koridor oluşturulmasına ve koridordbekleyen vatandaşlar en az 2 metre mesafe bırakılmasına,  
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g- Paziarda akşamüstü yoğunluk oluşmamasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatini 

beklemeden Aliş veriş yapmalarının sağlanmasına bu de önemin özel bir dönem olduğu belirtilerek pazarın sabah 

saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçları anons 

edilmesine, 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülkü idari Amirleri tarafından İlçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde 

ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve ilgili 

kişi ve kurumların yetkili makamlarınca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulması uygulamada bir aksaklığa 

meyden verilmemesine, 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bir kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya 

kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi veya 5326 sayılı kabahatler Kanununun 32. 

Maddesi göre idari para cezası uygulanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve 

idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle yerine 

getirilmesine, 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

   Ü  Y E                                                         Ü Y E                                                                        Ü Y E 

Nizami ÖZALP H. İlyas ÖZBAŞ         Samet KARA 

Milli Eğitim Müdürü                         Veteriner Hekim                                                   Serbest Eczacı 


