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: Koronavirüs Tedbirleri (Pazar Yerleri)

Şarkikaraağaç Ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu 08 Mayıs 2020 Cuma günü
saat: l0.00'da Kaymakam Onur YILMAZER başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

İçişleri Bakanlığının 08.05.2020 tarihli ve 7731 sayılı genelgelerine istinaden, Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca genelgede belirtilen çerçevede
gerekli kararlann alınması gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayıtı. 3l,03.2020 tarihli ve 6095
sayılı genelgeleri ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında giyim, o1uncak vb.
zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının krsıtlanmasına yönelik gerekli kararlann
alınması için talimatlandırma yapılmıştı.

1|.05.2020 tarihi itibariyle anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri
doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda yer verilen kurallar belirlenmiştir:

Mahalle/Semt Pazarları;
1) İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı genelgesi ile il, ilçe ve

beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak. çiçek, fide,
züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırılmıştır.

2 | Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satlşını yapacak pazarcı esnafi 27.03.2020
tarihli ve 5929 sayılı. 31.03.2020 tarihli ve 6095 sayılı genelgelerle mevcut pazar yerleri için
getirilgn her bir satış yeri (tezgavsergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, p.lzııİcl
esnafının ağız ve bumunu kapatacak şekilde maske kullarıması tedbirleri başta olmak iizere
belirlenen tüm kurallara uyacaktır. Bu kapsamda;

İlçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde l l Mayıs 2020 Pazartesi
günü saat:09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç
malzemelerinin satrşının yapılabilmesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,

İçişleri Bakanhğının 27.03.2020 tarihli ve 5929 saylı, 31.03.2020 tarihli ve 6095
sayılı. l7.04.2020 tarihli ve 6954 sayılı genelgelerinde getirilen kurallar çerçevesinde
pazarların sürekli denetlenerek, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282 nci maddesi gereğince idaıi para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlanmız tarafindan konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu karann tüm Belediye Başkanlıkları ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 08.05.2020
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