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İlçemiz Umumi Hıfzrssüha Komisyonu 14110/2020 tarihlnde Saat:l4.00'da Vali Yardımclsı

ve Kaymakam Vekili Ünal KILIÇASLAN başkanlığında aşağıda adı soyadı, un:ıanı ve imzalan

bulunan üyelerin iştiraki ile Korona(Covid- 19) virilsle mücadele kapsamında olağaniistii şekilde
toplarıdı.

Gtindemdeki konular göri§üerek karara bağlandı.
GüNDEM:

İlçemiz Alatarla Köyü Pazar yerinde haftanın Perşembe giinleri kurulan sanms4 Pazannda
Koronavir,ııs (covid-l9) jgını ile .tl"ud"l" kapsamında a|nan |510912020 tarih ve 60 No'lu İlÇe

Umuıri Hıfzıssıhha Kurul Kararımız l8. maddesi ve bu madde kapsamında uygulamalar ile Pazar
yerinde yapılan uygulamalar göz öniine alırıarak ek tedbirleri göri§mek gilndemi oluşturmaktadır.

KARAR:
Kovid_19 salgrnnın toplum sağlığı ve karnu diDeni açısından oluşturduğu riskİ Yönetme,

sosyal izolasyonu temin, fıziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında futına amacıYla

Saglık Bakanlığı ve Koronaviriis Bilim Kıırulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkaıımrzın talimatları

doğnıltusıında birçok tedbir karan alınarak uygulaırıaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgmla mücadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yanı sıra her bir faaliYet alan/iŞ kolu iÇin

ayn ayn beliılenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizrnalan büyiik önem taşımaktadır.

Gelinen aşamada başta fıziki mesafe kuralı olmak iizere alınan tedbirlere yeterİnce rİaYet

edilmemesinin hastalığın yayılrm hrzrnr artrması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; halk

saclığmı korumak ve Kovid-l9 salgınınn kontrolü amacıyl4 İl İdaresi Kanunu'nun ll/C maddesi

ile Umıımi Hıfassıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;

|5l0gl2020 tarih ve 60 No'lu İlçe Umumi Hıfassıhha Kurul Karanmu l8. maddesi ile

"İlçemiz Alatarla Köyinde perşembe günleri kurulan Sarımsak pazarında yoğunluk

yaşanmaması İlin Çarşamba güni saaı 20:00,dan Perşembe saat 05:00,a kadar köyde bulunan

kantarın kapatılmısına, kantarın faaliyet saatlerinin Jandarmı Ekipleri tarafından kontrol ve

denetimle rinin y apılıııasına," karar verilmişti.

Mezkur karar doğrultusunda alrnan tedbirlere ek olarak, pazarcı esnafı ve ilimize

dışandan gelen ve iç piyasa alıcılannrn köy pazar a|aru içrisindeki uygulamalan değerlendirilmiş,

," u, ı.upru.au gelen bildirimler doğrultusunda ek tedbirlerin alınmasl gerekli göriilmüştıır, Bu

l- Haftaıın Perşembe günleri Alataıla Köyü Pazar alarıında kurulan Sanmsak Pazannda

toptan satış yapmak iizere Pazar yerine gelen satıcrlann haftanın Çarşamba giinl
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Alatarla köyü civannda toptan satış tartlmı yapıın kantarlar aracılığı ile sanmsak

tartımı yapİrdığl ve aynı giln satlş gerçekleştirdiği görtilerek, kontrol üşı gerçekleşen

faaliyet sonucunda yaşanan yoğunluk ve kalabalık temas ortamlannın

erı

kapsamda;

yayıhm artırdığı göz alınarak, öncelikle Alatarla
ve
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karakolu yetki alantannda bulunan tıim kantarlann haftanın Çarşamba giinleri sabah

saat 08:00'den itibaren izleyen Perşembe gilnü saat 05:00'a kadar sanmsak tartım

işlemi yapınasının yasaklanmasına;

2- Pazar yeine girişlerde yoğunluğun engellenmesi amacıyla haftanın Çarşamba.giinleri
sabah saat 08:00'den itibaren Çarşamba alşam 20:00'a kadar satrcı esnafin Pazar

alanına konuşlanmalanna Çarşamba giiııü hiçbir suretle satış yapmamak kaydıyla

mtisaade edilerek kontrollü alana girişlerinin sağlanmasına;

3- Alatarla Köyü Peşembe gilnleri kurulan sanmsak pazan içerisinde yapılan satış

işlemleri dışında haftanın Çaşamba ve Perşembe giinleri Pazar alanı çewesinde ve

köy mücavir a|anınğ4 alrcı ve satıcılann heıhangi bir alanda toplanması, toptan alış
ve satış işlemleri yapmasının yasaklarımı§rna;

4- Yine aynı köy alanında haftaııın Çarşamba ve Peşembe gilrıleri Pazar alaıu

dışansında toptan ahş ve toptan satış yapmak iızere tartım işleıni yapması yasaklaııan

kantarlar dışında taşınabilir taıtım cihazlaır ile toplu satış yapmak iizere tartrm işlemi

gerçekleştiımenin yasaklanmasın4 tebdirin uygulanması amacıyla Alatarla Jandarma

Karakolu kolluk kuwetleri ile denetim ve kontroliin sağanmasına;

5- l5lO9DO20 tarih ve 60 Karar No'lu İlçe Umumi Hıftrssüha Kunıl Karan 18.

maddesinin uygulamasının l. madde çerçevesinde uygulamasının devamına;

6- Yüanda yazrh maddeler ile uygulanmasına karar verilen iş ve işlemlerin İlçe

Jandarma Komutanlığımıza bağlı Alatarla Jandarma Karakolu kolluk kuwetlerince
denetim ve kontroliiniin sağlanmasına;

Kararlan verilmiştir.

İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan

kurum ve kuruluşlar tarafindan uygularrıanm takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara

Umumi Hıfzıssüha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptınm uygularıması başta

olmak tizere aykrnhğın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğnce işlem yapılmasına,

konusu suç teşkil eden daıraıışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanunu'nun 195'inci rnaddesi kapsamrnda

gerekli adli işlemlerin başlailmasına oy birliği ile karaı verildi.
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