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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 05105/202| giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkanlığnda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül enniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmrştır.

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan "tam kaparıma" karan

kapsamında 29 Nisan 2021 Peşembe $inü saat 19.00' dan 17 Mayıs2021Pazartesi gilnü saat

05.00'e kadar uygularıacak olan sokağa çıkma kısıtlamasmıı temel usul ve esaslan İçişleri

Bakanlığrun 27 .04.202l taıih 7576 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssüha Kurulumuzuı

2021123 no'lu kararı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgesi ve 202|123 no'lu İl Umuni Flıfzıssüha Kurul

kaıanmlzd4

-Sokağa çıkma krsıtlamasr srrasrnda sayma usulü ile belirtilen temel gıda" ilaç ve

temizlik tirtinlerinin satıldrğ yerler ile tiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin

ak§amıımı§ı amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışnda tiim ticari işletıne, işyeri

velveya ofıslerin kapalı olacağı,

- Bu çerçevede vatandaşlanmrzın zorunlu temel ihtiyaçlannı karşılamakla sınrrlı

olacak şekilde bakkal, maıket, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılann tam kapanma

döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği,

- Zincir ve süper marketlerin Pazar gilnleri kapalı kalacağ,

Diizenlenmiştir.

Bu noktada sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşan /oluşabilecek

yoğunluklann öniine geçmek amacıyla ilgili Bakaııtıklaı, kamu kurum ve kuruluşlan, meslek

odalan ve sektör temsilcileri ile yapılaıı göri§meler sonucunda;

İçişteri Bakanlığının 04.05.2021 tarih 7873 sayıh yazıları ile Umumi Hıfzıssıhha

Karrununrrn 27 ye 72 nci maddeleri uyannca; 202ll25 no'lu Umuıni tlrfzıssüha Kurul

karanmızrn 1 l. Maddesine ek olarak aşağdaki kararlar alınmıştır.



1. Marketlerde (zincir ve süper maıketler dahil) vatandaşlanmızın zorunlu temel

ihtiyaçlan kapsamındaki tirünlerin dışında herhangi bir iiriln satışına izin

verilmemesine

2. Bu çerçevede 7 Mays 202l Cuma giiniinden itibaren maıketlerde (zincir ve süpeI

marketleı dahil) temel gıda ve temizlik iirtinlerinin yaıır srıa sadece hayvan yeıni,

mamalan ile kozrnetik ürünlerirıin (parffimeri ve makyaj malzemeleri hariç)

satılabilmesine

3. Daha önce getirilen alkollü tirtln satış kısıtlamasının yaıu sırıı marketlerde (zincir

ve süper marketler dahil) elektronik eşy4 oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesırar,

ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdava! zücaciye vb. iiriinlerin

satışına izin verilmemesine
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Yukandaki kararlar ile ilgili başta zabıta görevlileri ve kolluk kuwetleri olmak iizere

denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli tebliğ ve kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine

getirilmesi, uygulamada herhangi bfu aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden

olrınmaması, alınan karaılara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranrşlara ilişkin Tiiırk Ceza

Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanımu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.


