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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 4 Mayıs 2021 Salı günü, Valimiz Sayın Kamuran
TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
İçişleri Bakanlığımızın 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 27 Nisan 2021 tarihli ve 2021/46 sayılı kararı ile;

− Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sayma usulü ile belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik
ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması
amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya
ofislerin kapalı olacağı,
− Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak
şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma
döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği,
− Zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı,
düzenlenmiştir.
Bu noktada sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşan/oluşabilecek
yoğunlukların önüne geçmek amacıyla, İçişleri Bakanlığımızın 04/05/2021 tarihli ve 7873
sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.
1) Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel
ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin
verilmemesine,
2) Bu çerçevede 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper
marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi,
mamaları ile kozmetik ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç)
satılabilmesine,
3) Daha önce getirilen alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve
süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev
tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına
izin verilmemesine,
4) İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı “Tam Kapanma Tedbirleri” konulu
Genelgesine ilişkin yayımlanan “Sıkça Sorulan Sorular” 23. Maddesi kapsamında;
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− Göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve
tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet
yaşamaması amacıyla il/ilçelerde bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olmasının
sağlanmasına,
− Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanlarının; nöbet listesiyle birlikte “çalışma izni
görev belgesi” formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk
kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle işyeri arasındaki güzergâh ve zaman dilimi ile
sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf sayılmalarına,
5) Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili
maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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