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T.C. 

MUDURNU KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

TOPLANTI TARİHİ: 04.05.2021 

KARAR SAYISI: 29 

 

 Mudurnu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 26. Maddesi gereğince Mudurnu Kaymakamı Fatih ÇEVİK’in başkanlığında, 

aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 04.05.2021 tarihinde 

Kaymakamlık toplantı salonunda saat: 11:00’da toplanmıştır.  

 

Yapılan toplantıda: 

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı 

kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 

05.00’a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usûl ve esaslarının T.C. 

İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı genelge ve Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 

2021/24, 2021/25 nolu kararlarıyla duyurulduğu, 

İlgili Genelge ve kararlarda; 

- 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 olacağının, 

- 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 gösterebileceğinin, 

- Zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı 

kalacağının, Düzenlenmiş olduğu görülmüştür. 

Bu defa, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşan/oluşabilecek 

yoğunlukların önüne geçmek amacıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı yetkililerince ilgili Bakanlıklar, 

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler 

neticesinde kaleme alınan 04.05.2021 tarih ve 7873 sayılı genelge hükümlerine uygun olarak: 

 
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 günüden itibaren (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, 
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Mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili Mevzuat 

Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin 

ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca 

verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesine, 

 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 

maddesi, TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu 

hallerde kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) 

marifetiyle de yerine getirilebilmesine, 

 

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girmesine,  

 

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

  

  

  Fatih ÇEVİK 

Kaymakam  

Meclis Başkanı 

  

  

Necdet TÜRKER 

Belediye Başkanı  

Üye 

  Uzm. Dr. Eyup AYTEKİN 

TSM Başkanı 

Üye 

  

Ali Ümit KAVGACI 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Üye 

Vet. Hek. Erdoğan GÜL 

Tarım ve Orman İlçe 

Müdürü 

Üye 

Asiye ŞEKER 

Serbest Eczacı 

Üye 

  

 

 
 

 

 


