İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Sayı:
Konu:
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İzmir, 4/05/2021
ZİNCİR VE SÜPER MARKETLERDE ÜRÜN SATIŞ YASAĞI HK
ODALARA 47 SAYILI GENELGE

İLGİ : TESK’ in 04.05.2021 tarih, 77 sayılı genelgesi.

Konfederasyonumuzun “Zincir ve Süper Marketlerde Ürün Satış Yasağı” hakkındaki ilgi
genelgesi Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
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BİRLİKLERE VE FEDERASYONA 2021/77 SAYILI GENELGE

İlgi :

İçişleri Bakanlığının 27/04/2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi

Konfederasyonumuzun girişimleri sonucunda; zincir ve süper marketlerde
bazı ürünlerin satış yasağına ilişkin alınan ek tedbirler İçişleri Bakanlığının
04/05/2021 tarih 7873 sayılı Genelgesi ile belirlenerek 81 İl Valiliğine ve
Konfederasyonumza gönderilmiştir.
Bu kapsamda daha önce İçişleri Bakanlığının ilgide kayıtlı genelgesi ile;
sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı
yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla
muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya
ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşların 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
bildirilmiştir.
Bu defa, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek
yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları,
meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda yer
alan tedbirler alınmıştır.






Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel
ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin
verilmeyecektir.
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 ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç)
satılabilecektir.
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde
(zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve
aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb.
ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
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Bu esaslar doğrultusunda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci
maddeleri uyarınca alınacak kararlar İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından
uygulanacak olup; bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller denetim ekiplerince
yerine getirilecektir.
Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı Odalarınız aracılığıyla
sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz.

Fatma Yasemin
ERTEKİN
Genel Sekreter V.

esnaf

Bendevi PALANDÖKEN
Genel Başkan
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