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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30.04.2021 Cuma günü Kaymakam Ömer
SAĞLAM başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin
katılımıyla toplanarak gündemdeki konular karara bağlamıştır.
GÜNDEM:
İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında“Tam Kapanma Tedbirlerine
İlave Tedbirler” hakkında” hakkında görüşmek.
KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla
uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir.
27.04.2021 tarihli ve 2021/25 nolu Hıfzıssıhha Kurul kararımızda 29 Nisan 2021
Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak
üzere “tam kapanma” kararı alınmıştır. Tam kapanma döneminde ilimiz genelinde ilave
tedbirler belirlenmekte ve uyulması gereken kurallar vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.
Bu çerçevede;
İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci
maddeleri kapsamında;
1. 2021/25 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 1.2. maddesinde yer alan
“Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi
ve tatlıcıların10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın
zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla(engelli
vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi
ve tatlıcılara gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap,
kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış
yapabilmesine,
Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli
olacak, zincir marketler ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalmasına,” hükmüne
ilave olarak, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, zücaciye,
çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve
otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu
ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve
bulundukları katların önlerine bant çekilerek müşterilerin ulaşmasını engelleyici fiziki
tedbirlerin alınarak, 01.05.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle tam kapanma süreci bitimine kadar
kapatılmasına,

2.Kolluk kuvvetleri tarafından bu ürünlerin satışının yapıldığı işyerlerine gerekli
duyuruların yapılmasına,

Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince görevi bulunan 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 195’incimaddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.

