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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakaırlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2021

tıiı,ilıli vc 1873 sayılı "Markct Tedbirleri" koırrılrı Geırelgcsi kapsaıırında alııracak tcdbirlcri
kaı:arlaştıı,ıırak aınaoıyla. 1593 sayılı Uırıuıni Hılzıssılıha Kanı.ınu'ııun 26. ırıaddcsine istiıradeır

04.05.202l tarihindc gcrçel<leştiı,ilen olağanüstii göı,iişıncde aşağıdaki kararları alııııştır.

LL]"I§3}ğ,}f:
Tiim dünyayı tehdit etı-ııeye dcvan,ı edeır vc Dıiııya Sağlık Orgiitti taraflndaıı paııdcmi o]aı,ak

nitelenclirilen l(oroııavirüs (Covic1-19) salgınınclan vatanclaşlarııııızı kiıruıriak ve salgının yııyılırrasını
eırgcllcınek aııracıyla Covid-19 Salgııı Yönetiıni ve Çalışııa Rehberi uyafıılca gcı,eken tedbir]eriır
kararla ştıı,ı lırrası.

K4Sa,i.ı.;
İçişleri Bakanlığınıır yukarıda zjkrcdilen Geırelgeslyle;

76.04.202I tarihli Cuınlruı,başl<anlığı Kabincsinde alıııan "tam kapanma" kararı kapsaınıırda
29 Nisan 202l Perşeınbe giinii saat 19,00'daır 17 Mayıs 202l Pazartesi giinii saat 05,00'e kadaı"

uygulanacak olaıı sokağa ç,ıknra kısıtlaırıasıırın teınel usul ve esaslar,ınrır İçişleri Bakanlığı'nıır
27 ,04.202| tarihli ve 7576 sayılı Geırelgesi ile drıyıınılduğu,

Brına göre;

. sokağa çıkma kısıtlaınası sırasında sayma usulti ile belirtilen temel gıda, ilaç ve teınizlik
iirı_iı,ılerinin satıldığı yerler ile tiretiırı, iırıalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksaırıanıası aınacıyla
ınuiıfiyet kapsaınında bulunan işyerleri dışında tüın ticari işletıne. işyeri ve/veya ofislerin kapalı
oIacağı,

o Bı,ı çerçevede vatandaşlarııııızın zortınlu tenıel ihtiytıçlıınnı karşılaı-ırakla sınırlı olacak

şckilde bakkal, ırrarket, lirın, kasapn ınaı]av, kı;ruyeınişçi vc tatlıcılar,ın taın kapaırırra döneıninde l0:00-
l 7:00 saatleri arasıııda f,aaliyct gösteı,ebileceği,

. zincir ve süper ırrarketlerin pazar güırleri kapalı kalacağı,

Kaı,aı,ları alındı ğınclan bahisle;

Sokağa çıkııa kısıtlzııırası sırasında n,ıarketlercle oluşan/oluşabilecek yoğuırlukların öıriine
geçmek aınacıyla, Valilik ve Kayııral«aıırlılrlarca Unrı"ııni Hıf7ıssıhlra Kantıntı'ııuıı27 . ve 72. maddeleri
uyannoa gerekli kararların ivedilikle alınıırasr istenıniştiı,.

Söz konusu Genelge ile bildiı,ilen hususlar ışığında yııpılan göı,üşıne s<ınrıncla;

1. Marketlerde (zinciı,ve siipeı,marketler dahil) vatandaşlarıilılzln zorunlu tcmel ihtiyaçları
kapsamıııdaki üriinlerin clışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesine,

2. Bı_ı çerçevecle 7 Mayıs 202| Cuınıgiuıüırdeır itibaren ıırarketlerde (zincir ve stiper ıııarl<etler

dahi1) tcnıel gıda ve temizlik iiı,iinleriniıı yan1 slra sadece hayvan yemi, mamalarr ile kozmetik
ürünlerinin (parfiiıneri ve ınakyaj ınalzeııreleri hariç) satrlabilmesine,

3. Daha tlnce getirilen alkollü ürün satış kısıtlaıııasıIıın yaru sıra ınarketlercle (zincir ve süper
ıırarkctler dalıil) elektrıınik eşya, oyuncako kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar,
bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. tirünlerin satışın a izin verilmeme§ine,

ve denetiini
vc ilgili il ı,c

p4. Yukarıda belirtilen lrususlıırıır uygulanınasının. taki ile gerekli tebliğ
ilçe ıniidiirltikleri İ

9h,*,',,\N
koordineli bir

işleııleriı,ıiı-ı Kayınakaııılık]ar. geırcl kolltık birinıPri



ayn,
5. İ1 Uıııuıni Hıfzıssıhlra l(ı_ıırılrı'ırun alclığı kararlara uyulııraınası ha|iııde vc lreı selerinde ayrı

a) 1593 sayılı Uıııuırri Hıfzıssılıha l(anunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150"00 TL iclari

pafa cezasl uygulanıırasına,
b) 5326 sayıh Kabııhatler I(aıruııu'ııuıı 32. maddesi gereğince İdarİ para cezası

rıygrılanmasına,
c) 5237 sayılı Tüık Ceza l(anunu'nun Bulaşıcı Hastahklara llişkin Tedbİrlere Aykırı

Darzı:aııma başlıklı l95. maddesinde ycr alan ".., yetkili ınakaınlarca alınan tedbirlerc rıymayan kişi,
iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü uyarlnca, btı lrükıne uymayan
kişilcriıı, lıaklarıncla gerekli adli işlemleı,takdir ve ifa edilmek iizcrc adli makaırrlara bildirilmesine,

d) İşyerleri ve fiımalar hakl<ında ilgili nıevzuat rıyaı,ınca gerekli yu}ptlrırnlaı,ın uygulanmı}sına,

İl Unırınıi IIıf2ıssılılra Kurrılrrınuzca.5442 sayılı İl İdaresi Kanuıru'nun l1/Cl maddcsi ve l593
sayılı Unıunri Hıfzıssıhha l(aııunu'nüın 21. ve 72. ıııadcle\eri rıyarınca,04.05.2021 tarilıinde oybirliği
ilc karar verilnıiştir.
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