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Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26.
maddesine istinaden 16.04.2020 tarihinLde gergeklegtirilen olafantishi gortigmede agagrdaki
kararlan almrgtu.

Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wuharr Kentinde baglayarak tiim dtinyayr tehdit etmeye devam
eden ve Dtinya Saghk Orgtitti tarafindan F'ANDEMi olarak nitelendirilen Coronavirtir; (Covid-19)
salgrnrndan rilkemizi ve vatandaglanmrirr korumak ve salgrnrn yayrlmasmr engellemek igin
gereken tedbirlerin kararlagtmlmasr.

KARAR:
Koronavirtis salgrnrnrn goriildii!il andan itibaren, Sa$rk Bakanhfr ve Bilim Kurulunun
onerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talirnatlan dolrultusunda; salgrnln/bulagrn toplum saflrlr ve
kamu dtizeni agrsrndan olugturdupu riski yonetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi
koruma ve yayrhm hrztnt kontrol altrnLda tutma adrna birgok tedbir karan ahnarak hayata
gegirilmigtir.
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla qok hrzh bulagabilen ve ,lnfekte olan insan sayrst ttim
Diinya'da hrzh qekilde yiikselen KoronavirULs (Covid-l9) salglnlnlr1, toplum sa![r[r agtstndan
olugturdulu riski yonetebilmek amacrylaL sosyal hareketlilifi ve insanlar arast temast azaltarak
sosyal izolasyonun mutlak gekilde sa$anmar;r hayati derecede onerni haiz olup; aksi hallerde,
viri.isi.in yayrhmr htzlanarak, vaka sayrsl ve tedavi gereksinimi artmakta, vatandaglanmrzrn
hayatlarrnr kaybetme riskinin yanl sra, toplum saghlr ve kamu dtizenirLin ciddi gekilde bozulmastna
sebep olunmaktadrr,
igigleri Bakanhlr'nrn 10.04.2020 trarihli ve iller idaresi Genel Nltidtirlti[ti ifadeli 153- sayrh
"Sokala Qrkma Yasa[r" konulu genelgesi uyirnnca, Coronavirtis (Covid-19) salgrnrna kargr iilke
geneli igin ahnan tedbirlerin bulagrn 'yayrhm hrzrna olan etkisinin en tist noktaya tagrnabilmesi
amauyla, Briytikgehir statiisiindeki 30 il'cle ve Zonguldak ili'nde uygulamaya konulan 10.04.2020
Cuma saat 24:00'den itibaren 12.04.2020lPazar saat 24:00'e kadar sokafa grkma yasalt
dogrultusunda ilimizde de Kurulumuzun 10.04.2020 tarihli ve 2020119 no.lu karanyla aynr tarih ve
saatler arasrnda sokala grkma yasalr karan altnmtgttr.

13.04.2020 Pazartesi

gunti gr;rgeklegtirilen Kabine toplantrsr sonrar;mda

Sayrn

Cumhurbagkanrmrz tarafindan yaprlan agrJklamada; Biiyiikgehir statiisiirndeki 30 il'de lze Zonguldak
ili'nde 10.04.2020 Cuma saat 24:00'den itibar,on 12.04.2020 Pazar saat24:00' e kadar uygulamaya
konulan soka[a grkma yasalrnrn oniimiizdeki donemde ve ihtiyaq dluyuldukga stirdilrme karart
alrndrlr ve 17 Nisan Cuma gecesi saat 24:00' dlen 19 Nisan Pazar gecesi saat 24:00' e kadar sokafa
grkma yasalr uygulanacalr belirtilmigtir.

Bu do[rultuda, igigleri Bakanh[r'nn 16.04.2020 tarihli ve ill.:r idaresi Generl Miidiirlti$i
ifadeli 153-8.6879 sayrh "Sokafa Qrkma Yasafr" konulu genelgesi ile, Coronaviriis (Covid-19)
salgrnma kargr tilke geneli igin ahnan tedbirlerin bulagrn yayrhm fuztna olan etkisinin en iist
noktaya tagrnabilmesi amacryla, Btiyiikgehir stati.isi.indeki 30 il'de ve Z'ongaldak ili'nde 17.04.2020
tarihi saat 24:00 ile 19.04.2020 tarihi sraat i2,4:00 arastnda soka[a grkma yasalr uygulanac'bfr
bildirilmigtir.
hususun yanr slra;

ilimiz ozelinde yaprlan gozlemler, tespritler ve <incekiL kararTarrmrz

f. ilimiz genelinde 17.04.2020 Cuma saat24:00'den itibarenl'9,04.2020Pa2ar saat24:00'e
kadar, agafrda belirtilen istisnalar drgrnda, sokafa grkma yasalr uygulanmasrna,
- ACrK OLACAK iSVnRi,

igrnrvln vE KURUMLAR

a) Belediye ekmek fabrikalarr, ekrnek

finnlarr ve sadece ekmek iiretiminin yaprldr[r unlu

mamtil ruhsath iqyerleri ile bu iqyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,

b) Ttim saflrk iiriinleri ve trbbi malzemelerin (ilag, trbbi cihaz, hbbi maske ve dezenfektan
dahil) i.iretiminin nakliyesinin ve satrgrnnn yaprldrlr igyerleri, Milli Elitim Bakanhlrna baflr
(Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Halk Egitim Merkezleri, Olgunlagma Enstitiisii vb.) maske
iiretilen yerler, belediyelere bagh (atolye, l<urs vb.) maske i.iretilen yerlerr,
c) Kamu ve ozel saflrk kurum ve kuruluqlafl, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin srirdririilmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluglan ile
iqletmeler, (Havalimanlarr, limanlar, srnrr kaprlan, gtimrtikler, karayol.lan tegkilatlarr, huzurevleri,
yagh bakrm evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Qa[n Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA
Sosyal Destek Birimleri vb.)

bir 50.000 ntifusa bir adet ve gehirlerarast karayolu iizerjinde her 50 km iqin bir adet
olmak izere kaymakamhklar tarafindanL belirlenecek sayrda akaryakrt istasyonlan, (ilimizin
co$rafi durumu itibarryla, tanmsal iiretim yaprlan alanlann ve yerlegimin yo[un oldulu bazr
yerlerin merkezlere uzakhlr nedeniyle, ihtiyaca ve mahalli gartlara gcirre Kaymakamhklarca niifus
kriteri drgrnda gtinliik 2 istasyon daha eklenebilecektir.) ve lastik tamircileri,
e) Her

f)

Dogalgaz, elektrik, petrol sektiiriinde stratejik olarak faali.yet ytiri.iten biiyi.ik tesis ve

igletmeler,

g) PTT ve kargo firmalarr/gubeleri, LPC} ttipti ve su dafrtrm firrnalarr ve satrq yerleri,
h) Veteriner klinikleri, hayvan hast;aneleri,hayvan bannaklan, hayvan giftlikleri ve hayvan
bakrm merkezleri,

i) Oteller ve konaklama yerleri.

j)

Stit igleme tesisleri,

k) Sa!l* hizmetlerinin kapasitesinLi artrmaya yonelik acil ingaat, donarum vb. faaliyetleri
yi.irtiten

i gl

etmei firmal ar,

1) Bulunduiu yerin ilge Hrfzrssrhha Kurulu tarafindan rzin verilmesi qarfl

ile, tanm

sektori.ine dontik tiretim yapan qirketlen ve firrnalar, makarna, uno stit, et, bahk i.iretimi gibi temel
grda maddelerinin iiretiminin yaprldrgr tesisler ve k6!rt, kolonya tiretirni bagta olmak {izere hijyen

malzemeleri ile
yaprldr!r tesisler,

bu malzemelerin tiretirni ir;in ihtiyag duyulacak

hammaddelerin riretiminin

m) Yurt igi ve dtgr tagrmacrhk (ihracatlrthalatltransit gegigler dahil) ve lojistigini yapan
firmalar,
n) Grda, temizlik ve ilag gibi sektorlere ambalaj saflayan iiretim tesisleri,
o) Qaltganlarr ingaat alanrnda buhrnan gantiyede konaklayarak yaprmr devam eden btiyi.ik
ingaatlar, (Bu madde kapsamrnda ingaat ve konaklama yeri aynr gantiye alanr iginde ise izin verilir,
bagka bir yerden gahganlann gelmesine ve gantiyede kalanlann bagka bir yere gitmelerine izin
verilmez. Qahgma sadece inqaat alanr ile slnrrh,Cr.),
uglan rle gazete basrm malbaalarr.

VATANDA$LAR VE GOREVLiLER
hjjrnda yer alan "Agrk Olacak igyeri, iqtetme ve

c) Kamu dtizeni ve gtivenliginin saglanmasmda gorevli olanlar (ozel giivenlik gorevlileri
dahil), kolluk birimlerindeki adli iglemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulmasr gereken
durumlarda Baro tarafindan gorevlendirilen avukatlar,
d) Acil Qapn Merkezleri, AFADT Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimlerinde gorev
yapanlar,
e) Camilerde ezan okumakla gorevli olanlar (imamlar, mJje'zzinler, grirevli olduklannr
belgelemek kaydryla fahri gorevliler), cenaze defin iglemlerinde gorervli olanlar (din gorevlileri,
hastane ve belediye gorevlileri vb.) ile birinci derece yakmlanrun cenaz:,elerine katrlacak olanlar,
f) Elektrik, do/algaz. telekomiinikasyon vb. kesintiye uframamasr gereken tedarik
sistemlerinin siirdtirtilmesi ve arvalarrnrn giderilmesinde gorevli olanlar,
g) Uriin velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojisti[inde (kargo dahil), yurt igi ve drgr
tagrmacrhk, depolama ve ilgili faaliyetler hapsamrnda gorevli olanlar,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluglannda gorevli olanlar,

i) Yagh baktmevi, huzurevi,

rehabilitasyon merkezleri, gocuk evleri

vb.

sosyal

koruma/bakrm merkezleri gahganlan,

j)

Otizm, a[rr mental retardasyon, down sendromu gibi "6zel Gereksinimi" olanlar ile
bunlann veli/vasi veya refakatgileri,

k) PTT, kargo, LPG ttipii ve su da[rlrm firmalan ve satrq yerleri qahganlan, (araglann
firmaya/satrg yerine ait oldufunu, dafrtrrrr izin belgelerinin bulundufuLnu, gahganlann soz konusu
igyerlerinde gahgtrfrnr gosteren kimlik, SGK belgesi vb. belgelerr rbraz etmeleri kaydryla)

l) Demir-gelik

ve cam sektoni vb. sektorlerde faaliyet ytiniten igyerlerinin, finn, soluk
hava depolan gibi gahgmasr zorunlu bulunan iinitelerinde gahganlarr, (soz konusu iqyerlerinde
galrqtrklannr gosteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri lcaydryla)
m) Bankalar bagta olmak izere yurt qaprnda yaygn hizmet alr olan kururn, kurulug ve
igletmelerin bilgi iglem merkezlerinin gahqanlan (asgari sayrda olmak kaydryla),

n) Bozulma riski bulunan tanm

ve hayvancrhk

iirilnl,erinin iiretimi, iglenmesi,

pazarlanmasr ve nakliyesinde gahganlar, .tlimi:z d0hilindeki seralarda lhde dikme ve i.irtin toplama
iginde gahganlar,

o) Yaq sebze ve meyve hallerinde gahganlar, gerek seralardan yag sebze ve meyve hallerine
gerekse yag sebze ve meyve hallerinden ilimiz: merkez ve ilgeleri ile Cliler il ve ilgelere ya$ sebze
ve meyve tagryan araglann goforleri ve yardrm,lr elemanlan, 19.04.202t0 Pazar gtinii saat 18.00'dan
sonra gegerli olmak izere tedarik zincir:inin aksamamasr amacryla; marketler ve sebze-meyve
hallerine mal, malzeme ve tiriinlerin nakli, deprolanmast ve safiga hazl'lanmasl a$amaslnda gorevli
olanlar (Bu madde kapsamrnda higbir gekilde mtal,malzeme ve i.iriin satlrgr yaplamaz.),

p) Tarrmsal iiretimin devamhh[r igin gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaglama gibi
faaliyetler kapsamrnda bolgesel ozelliklere gore ilge Hrfzrssrhha Kurullannca izin verilen
igletmeler,
r) Stit igleme tesislerine ait siit toplama araglanrun qoforleri ve 1,416t*"r elemanlarr,

s) Belediye ekmek fabrikalannLda., firurlarda ve unlu mami.il ruhsath igyerlerinde iiretilen
ekmefin dalrtrmrnda gorevli olan araglar ve qaltganlar, (araglarrn belediye ekmek fabrikalanna,
finnlara veya unlu mamril ruhsath igyerrlerine ait oldugunu, araglaudaki gorevlilerin belediye
ekmek fabrikalannda, finnlarda veya unlu mamiil ruhsath iqyerlerinder gahgtrprnr gosteren kimlik,
SGK belgesi vb. belgelerr ibraz etmelerri kaydlyla)

t)
-^-,nf.,

Krz:Jay koordinesinde kan ve plairma bagrgr igin randevusu olanlar ile hastanelere
nlonlor ((rqnAevtt lrAy1J VelVeya belgeleftni lbfaZ etmelefi kaydfyla), i9
nlmalan riskli olan gahqanlar (ig yeri hekimi vb.),

oo&lrL rqnde'rrcrr

Siivenlik ve teknik serr,'is elemanlan, (soz konusu
belgesi vb. bel gele ri ib r az etmeleri kaydryl a)

v)

Belediyelerin kent temizlili gorevlileri, sokak hayvanlarr bannma merkezleri
gorevlileri, itfaiye personeli, nobetgi zabtla personeli ve giivenlik gorr:vlileri, su ve kanalizasyon
arrza ekipleri personeli, fen igleri, asfalt, lrol yaprm iglerinde gahgan gorevlileri, gantiye bekgileri,
qehir igi toplu tagrma otobrislerinin goforleri, 65 ya$ ve ijzeri vatandag.lara yemek yardrmr yaprlan
agevi gorevlileri,

y) Kiigiikbag-bi.iyrikbag hayvanlarr otlatanlar, ancrhk faaliyetini yiirtitenler, sokak
hayvanlarrnr besleyecek kigiler ile evcil hayvanlannrn zorunlu ihtiyacrnr kargrlamak izere drgan
grkacaklar (ikametinin onii ile srnrh olmLak kaydryla), evcil hayvanlann bulundufu ve bunlann
gtda, bakrm vb. ihtiyaglannrn temin edildigi petshop nitelilindeki igyerlerinin gahganlan,
(igyerinin mrigteriye kapah tutulmasr ve igyeri gahganr oldulunu belgelemesi kaydryla, igyerindeki
hayvanlann beslenmesi ve bakrmr igin igyerine gidip-gelmek iizere)
z) Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanlarrn iJhtiyaglannr kargrlamak igin
gahganlar, yurt, pansiyon, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn ihtiy'ag duydugu temel ttiketim
maddelerinin temini ile gorevli olanlar, (soz konusu igyerlerinde galhgtrklannr gosteren kimlik,
SGK belgesi vb, belgelerr ibraz etmeleri kaydryla)
Belirtilen istisnalar drgrndaki ttim vatandaglann evlerinde/konakladrklarr (otel, yurt,
pansiyon, gantiye vb.) yerlerde kalmasr esastrr.

o Daha onceki Genelgeler .kapsamrnda di.izenlenmig olan (saghk ve cenaze igin
verilen harig) seyahat izin belgeleri (yola qrrkmrg olanlar harig) Pazartesi giinii gegerli olacaktrr.
o Bagta saflrk ve giivenlik olmak iizere kamu dtizeninin tesisi amacryla gorevli olan
gehir igi toplu ulagrmlrnnnr teminen belediyelerce gerekli tedbirler ahnacaktrr.
gorevlilerinin
kamu
o Ekmek dalrtrmrnrn drize,nli olmasr amacryla Kaymakamlarrn bagkanh[rnda
finncrlar odasl, yerel yonetim, emniyel ys,janclarma temsilcilerinin kalrhmryla olugacak komisyon
tarafindan, her mahalle igin muhtar gori.iqii de almarak ivedilikle illilge ekmek dalrtrm plant
yaprlacak, bu planda illilgedeki ekmek riireten igyerlerinin sorumlu olduklarr dafrtrm bolgeleri
(mahalle/cadde/sokak olge[inde) ile her dafrtrm bolgesi igin gorev yapacak arag listeleri
belirlenecektir, Bu gekilde yaprlacak planlama drgrnda sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek
dalrtrmmr gergekle gtireb ilecektir.
o Gazete dalrtrmr, sadece gazete girketlerinin ring halinde gahgacak kendi dalrtrm
arcgIan, tespit edilecek igme suyu da$rtun bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracrhlryla
yaprlacaktrr (Gazete dalrtrmrnm evlere servis geklinde yaprlmasr esastu:.).
o Agrk Olacak igyeri, igletme ve Kurumlar" baghfrnrn (l) maddesi ile "istisna
Kapsamrnda Olan Kigiler" baqhlrnrn (p) rnaddesi kapsamrndakilere yonelik kararlar itge
Hrfzrssrhha Kurullannca en geg 16.04.2.020 Per:gembe gi.inii saat 22:00'a kadar almacakttr.
2. I\imiz genelinde agrk ve kapah semt pazarlannrn go$unluSurnun hafta sonlannda agrlan
pazarlar olmasr, hafta sonlannda uygulanan sokala grkma yasalrndan dolayr hafta sonu
pazarlarrntn mtigterilerinin yogun trir geklilde hafta iEi pazarlarrra yonelmesi nedeniyle
olugan/olugabilecek viri.is bulagma riski, salhk sorunlan, yrlrlmalar, sosyal problemler vb. olumsuz
durumlann onlenmesi amacryla, belediye ve meslek odalanrun bagkianlarr ile yaprlan istigareler
rgrlrnda; Kaymakamlar, Belediye Bagkanlarr ve Oda Bagkanlannrn birlikte gahgmalarr sonucu
hazrlanarak Kurulumuza sunulan gahgmLa planlarr dofrultusunda, ilimizin tiim ilgelerindeki
hafta sonu agilamayan semt pazarlarrnrn hafta igindeki giinLlerde ve hafta iqi semt
pazarlarrmn da normal giinlerinin yanr srra hafta igi difer giinlterde de agrlmasrn^, pazar
aqrlacak yerlerin ve giinlerinin belediyeler l,e oda bagkanhklannca halka ve pazarcr esnafina
duyurulmasrna,

l1

Pazar yerlerinde, Kurulumuzun daha \nceki kararlanyla diize:nlenen esnaf sayts4 esnaftn
tek ve qift tezgdh/belge numarastnq gdre ddniiSilmlii olarak tezgdh aQmast, sadece tanm ilrilnleri
ve gda maddesi satryt yaptlmasL miiSterilerin pazara kontrollil ahnmast, giriq koridorlannda
bekleyenlerin sosyal mesafe kuralma uyatrak en az 2 metre ara ile beklemeleri, iqeriye almacak
milsteri say$t, tezgdhlann arastnm (?.n az 3 metre olmast, pazar igerisinde de sosyal mesafe
kuralma riayet edilmesi, pazar yerlerine lcer ne Sekilde olursa olsun L7 yasmdan kilqilk gocuklann
t, pazar esnaftntn maske ve eldiven, milsterilerin maske kullanmast hususlanna titizlikle

s:;rhh
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(V

(l

Bagkanhklarr, Oda Bagkanhklan,

kolluk ve zabfia tegkilatlannr;a koordineli bir

gekilde

yaprlmasrna,

3. Salgrn ile mticadelede maskro kullanmanm mtmkiin ollufunca yaygrnlagtmlmasr
zarureti nedeniyle, ilimiz genelinde artan maske ihtiyacrnrn kargrlanmasrna katkrda bulunulmasr
amactyla, Antalya Biiyi.ikgehir Belediyesi'nce gerekli makine, arag ve malzemenin temin edilerek
maske iiretimi yaptlmastna, imkAnr olan ilge belediyelerinin de gerekli ozellikleri tagryan
maskelerin iiretimini ve halka/g<irevlilere dalrtrmrnr yapabileceklerine,
4. Yukanda belirtilen hususlann u.ygulanmasmrn, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve
belediye zabfta tegkilatlarrnca koordineli bir gekilde yaprlmasrna,

5. il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrEr kararlara uwlmamasr halinde ve her seferinde
ayfi ayn olmak izerc;

a.UmumiHrfzrssrhhaKanunu'nun282.muddesigere!ince,trW.,
b. Kabahatler Kanunu'nun 32t. muddesi gerelince 3J2,00 TL, idari para

cezasr

uygulanmasrna,

c. Tiirk Ceza Karunu'nun BuJlagrcr Hastahklara iligkin Tedbirlere Aykrrr Davranma
baglrklr 195. maddesinde yer alan "...)/etkili makamlarca alman tedbirlere uymayan kigi,4@
avdsn bir wla kadar hapis cezaswla try.fllflnduilff:. hi.ikmti uyannca, bu hi.ikme uymayan
kigilerin, haklannda gerekli adli iglennler takdir ve ifa edilmek izere adli makamlara
bildirilmesine,
d. igyerleri ve firmalar hakkrnda ilgili mevzuat uyarnnca gerekli yaptrnmlann
uygulanmasrna,

il Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca,5442 sayrh il idaresi Kenunu'nun IllC maddesi ve
1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 16.04.2020 tarihinde

oybirlifi ile karar verilmigtir.
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