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Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen 
Coronavirüs (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 08/05/2020 
tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Yunus Emre FIRAT Başkanlığında toplanmıştır.  

 
Devletimizin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini 

engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu 
kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. 

 
 27.03.2020 tarih ve 2020-7 sayılıİlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İlçemiz ve köylerinde kurulan pazarlarda 

sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. zaruri olmayan ihtiyaç 
malzemelerinin satış faaliyetleri 27 Mart saat 17:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmuştu. 

 
 Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan 

ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04/05/2020 pazartesi günü Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Coronavirüs 
salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11/05/2020 tarihinde belirtilen kısıtlamaların 
kaldırılabileceğine ilişkin karar alınmıştır. 

 
 Bu kapsamda; 
 
 İlçemiz ve köylerinde kurulan pazarlarda sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta, çiçek, fide, 

züccaciye/nalburuye vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların 11/05/2020 tarihi 
sabah saat 09:00 itibariyle kaldırılmasına, 

 
 Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı ve pazar yerleri için getirilen her bir 

satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak 
şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulmasına,  

 
 Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekli 

görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleri ile 
denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci Maddesi gereğince idari para 
cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil 
eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195’inci Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

  
 Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  
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