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iı,çp UMUMİ HIFZISsIHHA KURUL KARARI

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 21.10.2020 tarihinde saat l4:00'da Taşköprü Kaymakamı Çağlar
PARTAL başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvant ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla
toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
cüışnpıvr:

İlimizde Koronovirüs (Kovid-l9) salgını ile mücadele kapsamında, İlçe Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu 15/0912020 tarih, 60 No'lu Kararı 16. maddesi ve 05110/2020 tarih,66 No'lu kararları ile faaliyeti
durdurulan ilçemizde kurulan sosyete pazafl olarak tabir edilen pazarın ilçemiz merkez Cuma pazar|
yanında yeniden faaliye açılması hususunda görüşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmi ştir.

Bilindiği üzere Dünyada halen Kovid-l9 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle
Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde
kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidilmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temelprensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu'nun lllC maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun27 ve
7 2' nci maddeleri kapsamında;

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu l5l09l2}2} tarih ve 60 No'lu kararın 16. maddesi i|e "!!g
merkezinde salı gijnü kurulan salı pazarının kaldırıIması kararının devamı ile cuma günleri cuma
pazorı alanında kurulan sosvıte paz.arı adı ile tabir edilen givim, kuşam malzeı,nesi satış alanında
pazarın ikinci bir emre kadar kaldırılmasına" karar verilerek yine 05/10/2020 tarih ve 66 No'lu İlçe
Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararımız "..., İlçe Umumi HıJzıssıhha Kurulu t5/09/2020 tarih ve 60 No'lu
karar'ın ]6. maddesi "ıIçe merkezinde salı günü kurulan salı oazarının kaldırılması kararının
devamı ile cuma günleri cuma pazarı alanında kurulan sosvete pazarı adı ile tabir edilen givim,

verilmişti.

he



Koronavirüs (Covid-l9) pandemik salgın tedbirleri kapsamında 60 ve 66 No'lu İlçe Umumi
Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile faaliyeti durdurulan ilçemizde Cuma Pazarı yanında kurulan sosyete
pazafl olarak tabir edilen giyim kuşam pazaflnın ve ilçemizde Salı günleri kurulan Salı pazarının
kurulumuzca yapılan değerlendirmede, ilçemizde görülen vaka artış hızında görülen düşme göz önünde
bulundurularak, kısıtlama kararının kaldırılarak faaliye geçirilmesine;

Kurulacak o|an pazarda esnaf kontrolleri, esnafın Pazar yeri konuşlanması ( iki tezgah arası sosyal
mesafe olacak şekilde ), sosyal mesafe ve izolasyon tedbirleri kontrolünün Taşköprü Belediye Başkanlığı
Zabıta Müdürlüğünce sağlanmasına,

İlçemiz Alatarla köyünde Perşembe günü kurulan sanmsak pazarı ile sebze-meyve .pazarınm
|0,09.2020 tarihli 59 No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında sarımsak pazarın:ın Perşembe günü

sebze-meyve pazarının ise Çarşamba günü kurulmasına karar verilmişti. Kurulumuzca yapılan
değerlendirmede ilçemizde vaka artış hızının düşmesi sonucu alınan kararın kaldırılarak Alatarla köyünde
sarımsak paza'ı ve sebze-meyve pazannın önceden olduğu gibi Perşembe günleri kurulmasına;

Kurulacak Pazar yerinde esnaf kontrolleri, esnafın Pazar yeri konuşlanması (iki tezgah arası sosyal
mesafenin sağlanması) , izolasyon ve mesafe kontrollerinin Alatarla Jandarma Karakolu kolluk
kuvvetlerince sağlanmasına,

Kararları verilmiştir.
İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince ilgili kurum ve

kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin

başlatılmasma oy birliği ile karar verildi
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