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Konya İli Meram İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 07.05.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunun 24. maddesine göre Kaymakam Resul ÇELİK Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler 

olduğu halde toplandı. 

            Gündem: 

 

           İl Hıfzıssıhha kurulunun  07.05.2021 tarih ve 23 sayılı kararı   
            

        Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişiler 

tarafından e-başvuru sistemi üzerinden yapılan başvurular kapsamında, ilgili 

vatandaşlarımız için muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde 

çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, İlçemiz genelinde; 

        Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen 

alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi 

alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; Sistem 

üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik v e lojistik zincirlerinde 

herhangi bir aksamaya yol açmaması İlgi Genelge Ek’inde yer alan ve işveren ile çalışanın 

beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi 

formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına, 

      Ayrıca, İçişleri Bakanlığının 04.05.2021 tarihli ve 7924 sayılı Genelgeleri ile; 29 Nisan 

2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar 

uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 10.00-17.00 saatleri arasında 

çalışabilecek zincir ve süper marketlerde satılabilecek ürünler düzenlenmiştir. Bahse konu 

yazıda tam kapanma süreci boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek işyerleri 

sayılırken “fırın” ibaresi sehven yazılmış olduğu, fırınların çalışma sürelerine ilişkin herhangi 

bir değişikliğin söz konusu olmadığı bildirilmiştir. 

      Bu Kapsamda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29 Nolu Kararında: “-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” bölümü içerisinde bulunan “fırın” ibaresinin karardan 

çıkarılmasına, 
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    Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı 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, 

. 

 

 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve 

mağduriyete neden olunmamasına, 

           Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Meram Belediye Başkanlığı ve Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına gönderilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 07.05.2021 

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 

 


