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Taşköprii Kaymakamlık Makamına teslim edilen o2l|0/2o?.o tarih ve |262866532 barkod no ile
kayda alınan pazarcı esnafi dilekçeleri ile ilgili kararın iptali talep edilmekte ise de: dünya genelinde
pandemik salgını yaşanan Covid-l9 viriisü ile mücadelede ülkemizde başarrnın sağlanması önem

KARARLAR:
koronavirüs salgınının toplum sağIığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosYal izolasYonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığn yayılım hızını konlrol altında tutma
amacıYla Sağlık Bakanlığ ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatlan doğultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçiriImiştir.

Bilindiği üzere DünYada haIen Kovid-l9 saIgını ve vaka artışları devam etrnekte olup özellikle
Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok Avrupa üIkesinde
kişilerinloplu oIarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısitlamalara gidilmektedir.

Ülkemizde de iÇerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temeI prensipleri olantemizlik, maske ve mesafe kura|larının yanı sıra salgın,n seyri ve olası risk1er göz önünde
buIundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede, İl idaresi Kanunu'nun l l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 27 ve
7 2' nci maddeleri kapsamında;

l-ilÇe Umumi Hıftıssıhha Kurulu 15109/2020 tarih ve 60 No'lu karann 16. maddesi ile,,İlçe
merkezİnde Salı günü kuralan Sah po7arının kaldırılması karannın devamı ile Camo günleri Cumopozırı alonında kurulon sosyeıe pazan adı ile ıabir edilen giyim, kuşam molzemqi İaıış olanında
paxarın ikinci bir emre kadar kaldırılmasına'' kaıar verilmişti.

arzetmektedir. Salgının ıntn ıızun dönemde ülke ve halkımızın daha büyük maddi kayıplanna ve

iıçr uıı,ıu*ıi EIFzıssIHHA KuRtJL KARARI

İlçemiz Hıfzıssüha KuruIu 03.10.2020 tarihinde saat l0:00'da Vali Yardımcısı, TaşköprüKaYmakam V, Ünal K-ILIÇASLAN başkanlığnda aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunankurul üyeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konuİar karara bağlanmıştır.
cüunrprı

ılimizde koronoviriıs (kovid-l9) salgını ile mücadele kapsamında, İlçe umumiHıfzıssüİıa Kurulu l5l09l2020 tarih ve 60 No'Iu karar',n ıo. maddesi kapsamında aıına karara istinaden,TaŞköpriı Kaymakamlık Makamına teslim edilen 02tlol202o tarih ve 1262866532 barkod no ile kaydaalınan Pazarcı esnafı dilekçeleri ile, kontrollü sosyaI hayat sürecine uygun olarak saIgınla mücadelede
İlçemizde Koronaviriis (Kovid-l9) ile ilgili ul,nucul. el. teaUirleri göriişmek.
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büYiık sağlık soıunlanna Yol açacağı bilinmektedir. Yapılan Filyasyon çalışmalannda ilçemizde artan vaka
saYılannın toPlu alanlardaki temaslardan kaynaklanma oranının liksek olduğq salgınİa mücadelenin en
önemli unsurlarından birisi olan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallannın sağlanabilmesi veyayılımın önüne geçilmesi için, İlçe Umumi Hıfzlssıhha Kurulu 15/0912020 tarih ve 60 No,Iu karar,ın 16.
maddesi "ılçe merkeünde salı günü kurulan salı pa7arının kaldınlması kararının devamı ile cumagünleri Cuma Pazon alanında kurulan so§leıe po?ırı adı ik labir edilen giyim, kuşom malzemesi
saıış alanında pounn İkınci bır emre kadar kaldınlmasına" hükmünün aksi bir karar alınana kadar
devamına;

2' ilÇemiz merkez ve köylerinde diizenlenen düğün merasimlerinde, kültiirel örf ve adetler arasında
Yer alan gelin alma merasimlerinde oluşan topluluklann salgın kontrolü ile mücadelede zaaflara sebebiyet
verdiğ göriılmüŞ oluP, Yasal Çerçevesinde müsade edilen alanlar haricinde düğün törenlerinde damat evi,gelin evi ve diğer ummumi atanlarda kalabalık etkinliklerin ( gelin almq oyun, hlalay vb.) kaldınlması;

Kararları verilmiştir.
İş bu kararın ilgi|i 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 yaptınm uygulanması başta olmak üzere aykırıIığın
durumuna göre Kanun'un ilgiIi maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
b
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