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il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igigleri Bakanhifr'nrn 10.04.2020 tarihli ve iller idaresi
Genel Mtiidiirliilti ifadeli 153- sayh "Sokafa Qrkma Yasalr" konulu genelgesi ile 16.03.2020
tarihli ve iller i
i Genel \4tidiirlti$i ifade:li E.5361 sayrh "Coronaviriis Tedbirleri" konulu
genelgesi gergev inde gerekli tedbirleri kararlaqtrrmak igin, 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha
Kanunu'nun 26.
ine istinaden 10.04.2020 tarihinde gergeklegtirilen olalaniistti goriigmede
agagrdaki kararlarr almrgtrr.
Qin Halk
eden ve .Dtinya Sa

umhuriyeti'nin Wuhan KenJinde baqllayarak ttim di.inyayr tehdit etmeye devam
rk Orgtitii tinrafindan PANDEMI olzrak nitelendirilen Coronavirtis (Covid-19)
i ve vatarrdaglarrmrzr korumak ve salgrmn yayrlmasmr engellemek igin

salsrnrnilan iilk
sereken ttedbirleri kararlagtrnlrnasr.

KARAR
K.oronavi s salgrnrnrn goriildiifii andan itibaren, Sa$rk Bakanhlr ve Bilim Kurulunun
onerileri, Sayrn C hurbagka.n r mtzrn talimatlarr do!rul tusunda; salgrnrn/bulagrn toplum salhlr ve
kamu diizeni
rndan olugtu.rdulu riski yonetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi
koruma ve yayrl m hrzrnr kontrol altrnda trutma adrna birgok tedbir kararr alrnarak hayata
gegirilmigtir.
mas, havir yolu vb. yollarla g,ok hrzh ibulagabilen ve enfekte olan insan sayrsr tiim
ilde yikselen Koronaviriis (Covid-l9) salgrnrnrn, toplum sagltgr agtstndan
oluqturdulu riski
ebilrnek adma sosyal hareketliligi ve insanlar arasr temasr az,altarak sosyal
gekilde
izolasyonun mut
s;aflanmasr hayati derececle onemi haiz olup; aksi hallerde, viri.isi.in

lFiziksel
Diinya'da hrzh

vavrhmr hzla
kaybetme riskini

, vaka sayrsl ve tedavi g;ereksinirni artmakta; vatandaglanmrzrn hayatlarrnr
yanl slra, toplum saghfir vr; kamu ritizeninin ciddi gekilde bozulmastna sebep

olunmaktadrr.
ktada, X.oronavirtis salgmtntn yayrhm hrn. goz oni.ine ahndrprnda; iilke geneli
igin bugilne kadar ahnan tedbirlere ilave olaral< yeni terlbirlerin ahnmasr ve ilimizde ek tedbirlerin
gerektipi deferlendiri lmigtir.
planlanmasr/uygu
, yaprlan de[erlendirme sonucunda;

Bu gergev

inde t0.04.2020 Cuma saat 24:00'den itibaren 12.04.2020 Pazar saat 24:00'e
kadar, agalrda bel rtilen istirsnalar drgrnda, sokafa grkma yasalr uygulanmasrna,

. ACIK O

cAK iSVnni, igrnrmo vE K|URUMLAR

a) Ekmek

iminin yaprldrfir firrn velveya unlu mamiil ruhsath igyerleri,

b) Tiim

c tiri.inleri ve trbbi malzr;melerin (trbbi maske dahil) iiretiminin yaprldr

iqyerleri,

c) Kamu
r

ozel sallrk l<urum ve kurulurqlary eczranelet,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin siirdiiriilmesi igin gerekli kamu kurum ve
(huzurevi, yagh
rm evi, rehabilitasyon merkezleri, acil ga$rr merkezleri vb.)
e) Her
akaryakrt istas

0Do

50.000 rnifusa bir adet olmak izere kaymakamhklar tarafindan belirlenecek
V(

)r.

g) PTT, ka

LPG tiipii ve su dalrtrm rpirketleri,

h) Hayvan

nak, giftlik ve bakrm merkezleri,

i) Oteller

konaklama yerleri.

j) Stit igle
.ISTISN

KAPSAMI]\DA OLAN VATAND,{$LAR

a- Bu

genin (2) numarah bagh!;rnda yerr alan "Agrk Olacak iqyeri, igletme

Kurumlarda"

ve

ici, gorevli l'eya gahganlarr,

b- TBMM ahganlan,
c- Kamu
islemlerde zorun u
gorevlendiren a

d- Acil

r

i ve giivenlifinin sallanmasrnda gorevli olanlar, kolluk birimlerindeki adli
olarak avukat bulundurulmasr gereken durumlarda Baro tarafindan

merkezleri gahganlan,

e- Beledi
gergekler;tirecek

lerrn mezarhk gorevlileri ile birinci derece yakrnlanrun cenaze defin iqlemlerini
katrlacak olanlar.

f- Elektri

su, dofalgaz, telekomiinikasyon vb. kesintiye ulramamasr gereken tedarik

sistemlerinin stir

lmesi ve arvalannrn giderilmesinde gorevli olanlar,

g- Urtin v veya malzemelerin naklincle ya da lojistiginde, yufr
i olanlar,

igi ve

drgr tagrmacrhk

kapsamrnda gorev

h- Gazete, adyo ve tele'vizyon kuruluglarrnda gorevli olanlar,
i- Yagh
koruma/bakrm

j-Prr,

lmevl,

tlulzufevl,
kezleri gahganlan,
, LPG

ttipiive

su

rehabilitasyon merkezleri, gocuk evleri

vb.

sosyal

dalrtrm ;rirketi galhganlan,

k- Demi lik ve cam sektorii vb. sektorlerde faa.liyet yiiriiten iqyerlerinin, firln, soluk hava
depolarr gibi 9ah9
sr zorunlu bulunan tinitelerinde gahganlar,

l-' Bozul
dAhilindeki seral

riski

tarrm ve hayvancrhlk i.iri.inlerinin hasadrnda gahganlar, Ihmrz
fide dikrne ve tiriin toplama iginde gahganlar,
buhrnLan

m-Yag
ve me)rve hallerinde galtganlar, gert:k seralardan yag sebze ve meyve hallerine
gerekse yaq sebze
meyve hallerinden ilimiz merkez ve ilgeleri ile diger il ve ilgelere yag sebze ve
meyve tagryan a
larrn goforleri ve yardrmcr elemanlan,
n- Siit igle
tesislerine ait siit toplama araglannrn goforleri ve yardrmcr elemanlan,

o- Frnnla
gorevli c,lan arag
p- Krzt
zorunlu rialhk
r- Kapah

koordinesinde kan ve plaz,ma ba$gr igin randevusu olanlar ile hastanelere
olanlarr,

iqletmelerin zorunlu giivenlik ve teknik servis elemanlan,

itfaiye personeli,
ve uzen v

lerin kent ternizlifi gorevlileri, sokak hayvanlarr bannma merkezleri gorevlileri,
obetgi zabfia. personeli ve gi.ivenlik gorevlileri, gehir igi otobtis goforleri, 65 yag
yemek ya.rdrmr yaprlan agevi gorevlileri,

t- Oteller

konaklama yerlerinde mevcut konaklayanlarrn ihtiyaglannr kargrlamak iqin

s- Beledi

fl

velveya unlu mamtil nrhsath i;;yerlerinde iiretilen ekmegin dafirtrmrnda
ve gahganlar,

gahganlar,

iyon, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn ihtiyag duydugu temel triketim
u- Yurt,
maddelerinin temi i ile gorevli olanlar.
lelirtilen i isnalar drqrndaki ti.im vatanrJaglann evlerinde kalmast esasttr.
Daha once i Genelgeler kapsa
hat izin belge eri (yola grkrnrg

dlJLzenlenmig olan (saghk

ve cenaze
Sayla 2

|4

)
8,5361 sayrh "
itibarrylar faaliyet
havuzlannrn ozell
anlagrldrfrndan,
kullanrlnnamasr
havuz suLlannrn
olmadrEr durumla
kadar dtigi.irtil
dezenfeksiyon igl

Bakanhg;r'nrn 16.03.2020 tarihli ve iller idaresi Genel Miidiirliilii ifadeli
naviriis Tedbirleri" konulu lgenelges:iuyannca, 16.03.2020 Pazartesi saat24:00
eri gegici bir siireligine durdurulmug olan igyeri ve tesisle.rden ytizme
kle konut siteleri btinyesincle bulunan bazrlarrnrn faalivetinin dur:durulmadrEr
nitelikteki konut siteleri ytizme havuzlannrn ikinci bir talimata kadar
faaliyeti durdurulan ytizme havuzlannrn sulanrun tamamen boqaltrlmasl veya
en boqalhlmasrnln teknik, fenni 've ig saflrlr ve giivenlili agrsrndan uygun
havuz suliannrn ytizmeye imkdn verrneyecek qekilde aydrnlatma seviyelerine
ine ve larvra, vektor tiremesini errgelleyecek gekilde gerekli ilaglama ve
lerinin yapllmasma,

3.Y
ve belediye

a belirtilen hususlann uygulanmasrnrn, takip ve denetiminin kolluk birimleri
zabfa te gkilatlarrnca koordineli bir qekilde y'aprlmasma,

4. ir u umi

Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrEr kararlara uyulmamasr halinde

seferinde avrl awr olmak

ve her

izere:

a. Umu i HrfzrssrhhLa Kanunu'nun )182. maddesi gerelince 3.150,00 TL,
b.
ler Kanunu'nun 32. muddesi g;erefince 392,00 TL, idari para cezasl
uygularunasma,

c.

Ti.irk Ceza Kanwlu'nun Bulagrcr Hastalrtrdara

inde yer: alan

195.

kigilerin, haklan

Iligkin Tedbirlere Aykun Davranma

" ... yetkili makarnrlarca ahnan tedbirlere uymayan kigi, 1!i
I hiikmii uyannca, bu hiikrne uymayan
islernler takdir 'y'e ifa edilmek izere adli makamlara

bildirilmesine,

d.

Iq

ve firrnalar

hakkrnda

mevzuat uyannca gerekli yapttrrmlann

uygularunasrna,

I

Umu
1593 sayrh Umu
oybirlifi ile karar

Hrfzrssrhha Kurulumu zca, 5 442 sayrh il idaresi Kanunu'nun 1l/C maddesi ve
Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 12. maddeleri uyannca, I0.04.2020 tarihinde

ilmigtir.
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