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KararNo:202Il24

Karar Tarihi: 04105 l202l

Kale İlçesi Hıfzıssıhha Meclisi Kale Kaymakamı Abdulkadir ŞAHİN başkanlığında

aşağıda isimleri ve imzalarıbulunan üyelerin iştiraki ile Makamda toplanarak aşağıdaki kararlar

alınmıştır. Bu kapsamda;

26.04.202l tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan "tam kapanma" kararı
kapsamında 29 Nisan 202l Perşembe gtinü saat l9.00'dan 17 Mayıs 202l Pazutesi gtinü saat
05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esaslan İçişleri
Bakanhğınıı27.04.202l tarihli ve7576 sayılı Genelgesiyle belirlenmiş ve bu kapsamda;

o

o
o

sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sayma usulü ile belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik
ürtinlerinin satıldığı yerler ile iiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması
amacıyla muafıyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tiim ticari işletme, işyeri velveya
ofislerin kapalı olacağı,
Bu çerçevede vatandaşlanmzm zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak
şekilde bakkal, market, finn, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma
döneminde l 0.00- 1 7.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği,
zincir ve süper marketlerin pazar giinleri kapalı kalacağı düzenlenmiş ve ilgili Genelgeye
istinaden ttim bu hususlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlanmızla uygulamaya
geçirilmiştir.

Bu nokiada

sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşarı/oluşabilecek
yoğunluklann öniine geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığının ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları, meslek odalan ve sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda;04.05.202l
tarih 7873 sayılr ve "Market Tedbirleri" konulu yazr§ına istinaden;
1) Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarrmızm zorunlu temel

ihtiyaçları kapsamındaki tiriinlerin dışında herhangi

bir tiriln

satışına izin

verilmemesine,

2) Bu

3)

çerçevede 7 Mayıs 202l Cıma giintinden itibaren marketlerde (zincir ve süper
marketler düiD temel gıda ve temizlik iirtinlerinin yanı sffa sadece hayvan yemi,
mamalan ile kozrrıetik iirtinlerinin (parftlmeri ve makyaj malzemeleri hariç)
satılabilmesine,
Daha önce getirilen alkollü tirtin satış kısıtlamasının yanr srra marketlerde (zincir ve
süper marketler düil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili,
oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, ziccaciye vb. tirtinlerin satışına izin
verilmemesine,

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuwetleri olmak iizere denetim ekiplerince bu hususa
ilişkin gerekli tebliğ ve kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine, uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasrna, alınan
kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem

*§4

^

tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmzısına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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