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Dünya sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam 

eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla sağlık bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, İçişleri Bakanlığı’nın 

uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma 

hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçemiz genelinde uygulanmak 

üzere kararlar alınmaktadır. 

 

Bu çerçevede koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan 

tedbirler kapsamında; 

 

Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Akhisar Kaymakamı Sabit KAYA başkanlığında 17.03.2021 tarih 

ve saat: 10:00 da toplanarak PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından 

ilçemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri gereğince aşağıdaki kararı almıştır. 

 

 

Son zamanlarda İlçemiz genelinde tanıtım amaçlı yöresel ürün (gıda, giyecek, hediyelik eşya vb.) 

tanıtımı ve satışı yapmak amacıyla, vatandaşlarımızın İlçemiz Kaymakamlığı başta olmak üzere, resmi 

kurumlardan izin talepleri olmaktadır. Bu tür faaliyetler insanların aralarındaki sosyal mesafeleri 

kaldırmalarına, toplanmalara ve yığılmalara neden olmaktadır. 

 

Pandemi ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği bu süreçte; Kamyon dorseleri üzerinde, 

çadırlarda stant-sergi açılması ve satış yapılması taleplerine izin verilmemesine; 

 

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi 

kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI 

Sabit KAYA 

Akhisar Kaymakamı 

ÜYE 

Besim DUTLULU 

Akhisar Belediye Başkanı 

ÜYE 

Uzm.Dr.Öznur ÖZKAN BAMBAL 

İlçe Sağlık Müdürü 

 

 

  

ÜYE 

Ahmet KILIÇ  

İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

ÜYE 

Süleyman MERMER 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

ÜYE 

Dr.İsmail COŞAN 

Belediye Sağ.İş. Müdürü 

 

 

  

ÜYE 

Dr. Mehmet ULUSOY 

Serbest Hekim 

ÜYE 

Ecz. Suat YILDIRIM 

Serbest Eczacı 

 

ÜYE 

Ekrem KAHRAMAN 

Veteriner Hekim 

Manisa Büyük Şehir Belediyesi 

 


