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KARAR
Ilgemiz Hrfzrssrhha Meslisi 02/0512021 tarihinde llgemiz Kaymakamr
baqkanhlrnd4 atalrda isim ve imzalan olan Uyelerin igtiraki ile toplanmrg olup;

Klibra

DEMTRER

26,04.2021 tarihli Cumhurbagkanhlr Kabinesinde alnan
"tam kapanma,' karan kapsamrnda 29
Nisan 2021 Pergembe glinu saat 19.00'dan 17 Mays 2l2|Pazartesi giinii
saat 05.00,e kadar uygulanasak
olan sokala grkma ktsrtlamasrnn temel usul ve esaslan igigleri Bakanhlr
nn 27.04.2021 tariiti ve 75:/6
sayrL Genelgesiyle belirlenerek Valiliklere dulurulmugtur,

ilgi Genelgede;
Sokala grkma klsttlamast srrasmda sayma usulil ile belirtiten temel grd4
ilag ve temizlik
iiriinlerinin satrldrlr yerler ile iiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin
k.u.".*,
amacryla
muafiyet kapsamrnda bulunan igyerleri drqrnda ttim ticari igletrne, igyeri velveya
ofislerin kapal olacalr,
- Bu gergevede vatendaglanmrztn zorunlu temel ihtiyaglarrnr kargrlamakla
srnrrh olacak gekilde
finn, kasap, manav, kuruyemiggi ve tathcrlarrn tam kapanma d0neminde
10.00-17.00

bakkal, market,

saatleri arasrnda faaliyet gd,sterebilecefi,

Zincir ve stiper marketlerin pazar giinleri kapah kalacalr,
hususlan d0zenlenmigtir.

Bu noktada sokala grkma klsltlamasl srrasrnda marketlerde olugan/olugabilecek
yofunluklann
6niine gegmek amacryla ilgiri Bakanhkrar, kamu kurum ve kururugran,
meslek odalan ve seK0r
temsilcileri ile yaprlan gtiriiqmeler sonucunda;

l'

Marketlerde (zincir ve super marketler dahil) vatandagtanmran
zorunlu temel ihtiyaglan

kapsamrndaki iirilnlerin drgrnda herhangi bir llr0n satrgna izin verilmernesine.

2' Bu gergevede 7 Mays 2021 Cuma gltnllnden itibaren marketlerde (zincir
ve sgper marketler
dahil) temel grda ve temizlik itriinlerinin yanl s'a sadece hayvan yemi,
mamalan lle kozmetik
iiriinlerinin (parffimeri ve makyaj malzemeleri harig) saflabilmesine,

3' Daha dnce getirilen alkollil tlrtln satlg krsrtlamasrnrn yanl sra marketlerde
(zincir ve super
marketler dahil) elektronik egya' oyuncak, klrtasiye, giyim ve aksesuar,
ev tekstili, oto aksesuar, bahge
malzemeleri, hrdavat, ziiccaciye vb. ilr0nlerin satrgrna izin verilmemesine.
Yukanda alnan kararlara uymayanlara; 1593 sayrh Umumi
Hrfzlssrhha Kanununun 2g2. Maddesi
gerelince idari para cezasr (3150 TL),5326 sayrh Kabahatler
Kanununun 32. Maddesi gerelince idari
para cezasr (392 TL) uygulanmasrna, 5237 sayir Tiirk
Ceza Kanununun 195. Maddesi gerellce iplem
yaprlmak Uzere Cumhuriyet SavcrLlrna bildirilmesine,

Kararlann uygulanmasr, takibi ve vatandaga duyurulrnasr igin
tebliline,
Oy

.hil

birlili

ile karar verilmistir.

ilgili kurum ve

kurulugrara
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