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KararTarihi

Il Umumi HrfZrssrhha Kurulu, Igigleri Bakanhflr'nn21.04.2020 tarihli ve Iller Idaresi
Genel Miidiirliigi ifadeli 153-E.705t1 sayrh "Soka[a Qrkma Krsrtlamasr" konulu genelgesi
gergevesinde gerekli tedbirleri kararla:ptrrmak igin, 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun
26. maddesine istinaden21.04.2020 tarihinde gergeklegtirilen ola[aniistti gdrtigmede aga[rdaki
kararlanr almrgtrr.

Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wul-ran Kentinde baglayarak ttim diinyayr tehdit etmeye
devam eden ve Dtinya Saghk Orgtitii tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronaviri.is
(Covid-l9) salgrnrndan iilkemizi ve vatandaglanmrzr korumak ve salgrrun yaytlmastnr
engellemek igin gereken tedbirlerin kararlagtrnlmast.

KARAR:
Coronaviriis (Covid-19) salgrrunrn gortildtifii andan itibaren, Sa[hk Bakanhfr ve Bilim
Kurulunun onerileri, Sayrn Cumhurb,agkanrmrzrn talirnatlan dofrultusunda; salgrnrn/bulagrn
toplum sa$rgr ve kamu diizeni agrsrndan olugturdufiu riski yonetme, siosyal izolasyonu temin,
sosyal mesafeyi koruma ve yayrhm hrzrnr kontrol altrnda tutma adrna birgok tedbir karart
alrnarak hay ata

ge gi ri

lmi gtir.

20.04.2020 Pazartesi gtinti gergeklegtirilen Kabine toplantrsr sonrastnda Sayrn
Cumhurbagkanrmrz tarafindan yaprlan agrklamada; Btiytikgehir statiisiindeki 30 ll'de ve
Zonguldak ili'nde 10.04.2020 Cuma saat 24:00'den itibaren 12.04.11020 Pazar saat 24:00'e
kadar, 17.04.2020 Cuma saat 24:00'den itibaren 19.04.2020 Pa:zar saal 24:00'e kadar
uygulamaya konulan soka[a grkma 'yasafirntn ontimiizdeki ddnemde ve ihtiyag duyuldukga
stirdiirme kararr ahndrfir ve22 Nisan Qargamba gecesii saat24:00'den26 Nisan Pazar gecesi
saat 24 :00' e kadar sokafa grkrna y asafr uygulanacagr trel i rti lmi gti r.
21.04.2020 tarihli ve iller idaresi Genel
Mtidtirlii[ii ifadeli 153-E.7058 sayrh "Soka[a Qrkma ]Krsrtlamast" ge,nelgesi ile, Coronaviri.is
(Covid-19) salgrnrna karqr iilke geneli igin ahnan tedbirlerin bulaqrn yayrhm htztna olan
etkisinin en tist noktaya tagrnabihnesi amacryla, Bi.iytikgehir statiisiindeki 30 il'de ve Zonguldak
ili'nde 22 Nisan tarihi saat 24:00 ile 2!5 Nisan tarihi saat 24:00 arastncla tiim vatandaqlanmtztn
sokafa grkmalarrntn ktsttlanacafr bildirilmigtir.

Bu do[rultuda, igigleri Bakanhlr'nrn

Bu hususlar rgrfrnda Kurulumuzca yaprlan gdriJqme sonucundzt;

l.

Qargamba saat2')-400'den itibaren 26.04.2020Pa2ar saat
24:00'e kadar, agafrda belirtilen istisrralar drgrnda, sokafa grkma krsrt][amasr uygulanmastna,

ilimiz genelinde 22.04.2020

Sokafa grkma krsrtlamasr/yasraklamanrn gi.inliik hayata etkisini en az dizeyde tutmak
amacryla;

Ramazan Ayrnrn bagJiayacak olmasr miinasebetiiyle, sokala

grkma
22.04.2020
Qargamba
rsrtlamasr/yasaklamanrn olacafir gi.inlerin oncesinde 21.04.2020 Salt've
belirlenmesine,
olarak
08:00-23:00
gahgma
saatlerinin
i.inleri marketler ve bakkallann
o

gelebileceklerine, aynr saatler arasrnda marketler ve bakkallarrn evlere/adrese seruis geklinde
de satrg yapabi leceklerine,
oMarketler ve bal<kallann 23.04.2020 Pergembe ve 24.04.2020 Cuma gi.inleri
vatandaglarrn sol<afia grl<abilecekleri 09:00-14:00 saatleri drgrnda ve25.04.2020 Cumartesi ve
26.041.2020 Pazar gti n I eri kapal r tutu I tn as n a,
. Ramazan Ayr m[inasebetil,le. tatlr i.iretiminin yaprldrIr/satrldrIr igyerleri ile lokanta
ve restoran tarzr igyerlerinin, 23.04.2020 Pergemtre ve 24.04.2020 Cuma gi.inlerinde
vatandaglarrn soka[a grkabilecel<leri 09:00- l4:00 saatleri arastnda, daha onceki kararlar
do[rultusunda sadece paket servis, g;el-al benzeri Eekilde, mtigterilerin oturmastna mijsaade
etmeden hizmet vermelerine, oturma alanlartnt kaldrrmalartna, bu alanlara miigteri kabul
etmemelerine, 23.04.2020 Pergembe ve 24.04.2020 Cuma giinleri vatandaglartn dtgart
grkamadr[r saatlerde ve 25.04.2020 Cumarlesi ile 26.04.2020 Pazar giinleri 07:00-22:00
saatlr:ri arasrnda sadece evlere/adrese paket servis gekllnde satrg yapabileceklerine,
t

AQrK OLACAK tgVnni, i$r,Erun vE KURUMLAR
a) Ekmek tiretiminin yaprldrgr ekmek fabrikalan, firrn velveya unlu mamul
-

ruhsatlr

iqyerleri ile bu igyerlerinin sadece eklmek satan bayileri, (Bu igyerlerinde sadece ekmek unlu
mamuI ve tatlr satrgr yaprlabilir')
b) Tiim sa[lrk i.irtinleri ve trbbi malzemelerin (ilag, trbbi cihaz, trbbi maske ve
dezenfektan dahil) iiretiminin nakliyesinin ve satr;nnrn yaprldrIr iqyerleri, Milli E[itim
Bakanlr[rna baflr (Meslel<] ve Teknik Anadolu Liseleri. Halk E[itim Merkezleri, Olgunlagma
Enstitiisti vb.) maske tiretilen yerler, belediyclere baglr (atolye, kurs vb ) maske iiretilen yerler,
c) Kamu ve ozel sa[lrk kurum ve kuruluq;lart, eczaneler. Veteriner klinikleri, hayvan
hastaneleri, hayvan bartnaklart, hayvan giftlikleri ve hayvan bakrm merkezleri,
g) Zorunlu kamu hizmetleriniin stirdtiriilmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluqlarr ile
igletmeler, (Havalimanlarl, limanlar. slnlr kapllart, gtimrtikler, l<arayollarl teqkilatlan,
AFAD
huzurevleri, yaglr bakrm evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Qa$n Merkezleri,
vb')
PTT
Idaresi'
Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birirnleri, Goq

d) Her bir 50.000 niifusa bir adet ve gehirlerarast karayolu tizerinde her 50 km igin bir
akaryakrt
adet olmak iizere kaymakanrlrklar tarafindan kura yontemi ile belirlenecek sayrda
yaprlan
tiretim
istasyonlarr ve lastik tamircileri, (llimizin co[rafi durumu itibanyla, tarlmsal
ihtiyaca ve
alanialn ve yerlegimin yo[un oldu$u bazr yerlerin merkezlere uzaklrll nedeniyle,
ve 2 lastik
mahalli qartlara gore faymakamlrklarca ntifus kriteri drqrnda gi.inliil.l 2 istasyon
olacaktrr')
aqrk
marketleri
tamircisi daha eklenebilecektir. Nobr:tgi akaryakrt istasyonlarrntn
yi.iri.iten biiyi.ik tesis ve
e) Dofalgaz, elektrik, petrol sektortinde stratejiik olarak faaliyet
igletmeler,

f)

Gazete, mutfak

lipii,

su da[rtrrn firmalarr ve sattg yerleri

ile ambalajlr su iiretim

tesisleri,

vb'
Saglrk hizmetlerinin kzrpasitesini artrrmzrya yonelik acil inqaat, donantm
faal iyetleri yiirtiten igletme/lirmalar,
gartr ile,
h) Bulundu[u yerin ilge Umumi Hrfzrssrhha K.urulu tarafindan izin verilmesi
yaprldrlr tesislerve
makarna, un, stit, et, uut,t tir.firi gibitemel grda maddelerinin uretiminin
iiretimi iqin
mralzemelerin
bu
ile
kd[rt, kolonya i-'rretimi bagta olmak,iizere hijyen malzemeleri

g)

ihtiyag duyu lacak ham maddelerin
r)

Lireti m in

in yapr ldrgt tesisler,

yurt igi ve drgr tagrmacrlrlk (ihracat/ithalat/transit

firmalar,

i) Oteller ve konaklama Yerleri'

gegigler drihil) ve

lojisti[ini yapan

konaklamayeriaynr gantiye alanr iginde ise izin verilir, bagka biryerden galrqanlartn gelmesine
ve gantiyede kalanlann bagka bir yere gitmelerine izin verilmez. Qalrqma alant sadece ingaat
alanr/maden sahalart ile srnrrlrdrr.)
l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluglarr ile gazete bastm matbaalart.
sdzlegmr:yeltaahhi.ide ba[lanmrg ve belirlenen si.ire igerisinde
yetigtirilmesi gereken ihracata konu rnal, malzeme, Uriin, arag-gereg tireten i9 yerleri ve tesisler,
(irtir'.tu olarak mevcut zorunluluklannr ispatlamalart ve antlan gartlara uymalart kaydryla)

m) Daha onceden

n) Ulkemiz ve ilimiz igin onr;mli bir ekonornik faaliyet alanl olan yaq sebze ve meyve
ihracatrnrn si.ireklilifinin temini amacryla, ilimiz merkez ve ilgelerindeki Yaq Sebze ve Meyve
Halleri.
- isrisNn KAPSAMINDA oLAN Ki$iLER
a) Yukarrdaki boli.irnlerde agrll< olaca[r belirtilen igyeri, iqletme ve kurumlann yonetici.
gdrevli veya galtganlart,

b) 23.04.2020 Pergembe guni.ir ile srnrrlr olmak lizere TBMM galrganlan,
c) Kamu diizeni ve gtivenlilinin sa$anmaslnda gorevli olanlar (6zel gtivenlik
gorevlileri dahil), kolluk birimlerindel<i adli iglemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulmasl
gereken durumlarda Baro taraflndan gorevlendirilen avukatlar,

Destek Birimlerinde gdrev
9) Acil Qa[n Merkez,leri. AFAD Birimleri, VE]FA Sosyal
yapan lar,
e e7,an okumakla gorevli olanlar (imamlar, miezzinler, gdrevli olduklannr
(din gorevlileri,
belgelemek kaydlyla fahri gorevliler), cenaze defin iglernlerinde g6revli olanlar

d) Carnilerd

hasiane
olanlar,

ve belediye gorevlileri vb.) ile birinci derece yaktnlarrntn cenazelerine katrlacak

e) E,lektrik.

do;1algaz., telel<omtinikasyon

vb. kesintiye u[rarnamast gereken tedarik

ve arzalarnn giderilmesinrCe gorevli olanlar,
t) UrUn ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojisti[inde (kargo dahil), yurt igi ve
drgl tagrmacrlrk, depolama ve ilgili faraliyetler kapsamtnda gorevli olanlar,

sistemf erinin sijrdtiri.ilmesi

g) yaglr bakrmevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, gocuk evleri vb. sosyal
koruma/baktm merkezleri

gal rqan lart,

h) Otizm, a[lr mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Gereksinimi" olanlar
ile bunlann veli/vasi veya refakatgileri,
l) Mutfak ti.ipi.i ve su clafrtlm lirmalan ve satr$ yerleri galrganlan, (araglarrn firmaya/satrq
yerine ait oldu$unu, da[rtrm izin belgelerinin bulundufunu, getltqanlartn soz konusu
etmeleri kaydryla)
igyerterinde galrgirgrnr gosGren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleriibra:z

i) Demir-gelik ve cam sektorii vb. sekttrrlerde faaliyetyiirtiten igyerlerinin, finn, so[uk
(soz konusu igyerlerinde

galtganlar,
hava depolarr gibi qalrgmasr zorunlu bulunan tinitelerinde
etmeleri kaydtyla)
ibraz
belgeleri
vb.
belgesi
galrqtrklannr gosteren kinrlik, SGK

kurulug ve
Bankalar bagta olmak iizere yttrl gaprncla yaygrn hizmet a[r olan kurum,
kaydryla),
igletmeierin bilgi iglern merkezlerinin galrganlan (asgari sayrda olmak
k) Bozulma riski bulunan tanm ve hayvaLncrlrk iiri.inlerinin tiretimi, iglenmesi,
seralarda fide dikme ve iirtin
pazarlanmasr ve nakliyesinde Ealrq;anlar, ilimiz ddhilindeki
toplama iginde galtgan lar,
. faa

j)

$

ve
:bze
) ta$

6

{

m) Talmsal i.iretimin devamlrlrIr igin gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaglama gibr

faaliy,etlei kapsamrnda bolgesel ozelliklere gdre Ilge Hrfzrssrhha Kurullartnca izin verilenler,
n) Siit igleme tesislerine ait siit toplama araglarurtn goforleri ve yardtmct elemanlarl,

igyerlerinde Uretilen
gorevli
ekmefiin da[rtrmrnda gorevli olanlar, marl<etler ve bakkallartn evlere servis hizmetinde
olanlar, (kullandrklat araglann igyerlerine ait oldu[unu, araglardaki gorevlilerin sdz konusu
igyerllerinde galqtrfrnr gosteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri tbtaz etmeleri kaydryla)

o) Ekmek fabrikalarrnda, trrrnlarda ve unlu ntamijl ruhsatlr

ii) Ktzrlay koordinesinde kanr ve plazma baflrqr igin randevusu olanlar ile hastanelere
zorunlu ,ugt,t 1.und.1rr.u olanlar, (rarndevu kayrt ve/veya belgelerini ibtaz etmeleri kaydryla),
(i9 yeri hekimi
iq sa!!lrIr ve gi.ivenliIi nedeniyle igyerlerinden aynlmalarr riskli olan galrqanlar
vb.).

p) Kapalr olan igletrnelerin :zorunlu gtivenlik've teknik servis elemanlart, igyerlerinr

izmeti vermek iizerre dtgartda olduklartnr belgelemek gartr
SGK belgesi
ile teknik."ruir galrganlan, (soz konusu igyerlerinde galrgtrklarrnt gosteren kimlik,
vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydryla)
r) Belediyelerin kent temizlifi gorevlileri, sokak hayvanlarr bartnma merkezleri

agmadan seyyar olarak teknik servis

h

gilrevlileri, itfaiye personeli. nobetgi zabia personeli ve giivenlik gorevlileri' su

ve
gdrevlileri,
galrqan
kanalizasyon urrtuekipleri personeli, t-en igleri, asfalt, yol yaprm iglerrnde
gehii igi toplu tagrrna otobiislerinin golorleri.65 ya; ve ijzeri vatandaglara

;antiye bekgileri,

yemek yardrml yaprlan agevi gorevlileri'

s) Ki.igi.ikbag-btiyi.ikbag ha1'vanlarr otlatanlar, artctlrk faaliyetini ytir0tenler' sokak
iizere
hayvanlalnr besleyecek kigiler ile evcil hayvanlartntn zorunlu ihtiyacrnr karEllamak
besleyecek
I'rayvanlartnr
drgarr grkacaklar (ikametinin onii ile srnrrlr olmak kalidlyla), sokak
bilgilerinin
kigiler (mahalli kolluk birimine onceden bilgi verilmesi ve ilgililerin kimlik
lbakrm vb. ihtiyaglarrnrn
paylagrlmasr kaydryla), evcil hayvanlann bulundu[u ve bunlartn grda,
miigteriye kapah
(igyerinin
temin edildiIi- peishop niteligindeki igyerlerinin galrqanlart,
oldu-gunu belgelemesi kaydlyla, igyerindeki hayvanlartn beslenmesi

tutulmasrve igyerigalrganr
ve baklmt iqin igyerine gidip-gehnek iizere)'

kargtlamak
g) oteller ve konaklama ye,rlerinde mevcut konaklayanlann ihtiyaglartnr
ihtiyag duydu[u temel
igin galrganlar, yurt, pansiyon, gantiy" vb. toplu yerlerde kalanlartn
galrgtrklarrnl giisteren
igyerlerinde
(sttz
konusu
tliketim maddelerinin temini ile gorevli olanlar.

kimlik'sGKbelgesivb.belge|eriibrazetme|erikaydr.yla)
t) Tedarik zincirinin aksamatnast amactyla; soka[a qrkma kts;ttlamast/yasaklamastntn
arastnda
oldu[u 23.04.2020 perEembe ve './4.04.2020 C]uma giinleri 06.00"09.00 saatlerive sebzesonra ise marketlere
marketlere ve bakkalla ra,26.04.202t0Pazar gunti saat 18.00'dan
rnal kabulii ve satlga
depolanmast,
lneyve hallerine mal, rnalzeme ve iiri.inlerin nakli,
gekilde mal' malzeme
higbir
hazrrlanmasr agamasrnda gorevli olanlar. (Bu madde k:apsamtnda
ve iirtjn satrgr YaPrlamaz')

(otel, yurt,
Belirtilen istisnalar drgrndaLki tijm vatandaglarrtn evlerinde/konakladrklart
pansiyon, gantiye vb') yerlerde kalrnastntn esas oldu[una'
afia Erkma klsrtlamast/yasaklamast stiresince gegerli

akizerekamudijzeninintesisiamactylag6rev|io|an

agtnrlartttt saflanrak amactyla belediyelerce gerekli
yerel
masl arlaclllla Kaymakamlarrn baqkanlr[rnda yerel
odast temsilcilerinin katllrnnryla olugacak komisyon
de altnarak ivedilikle ilge ekmek da[rtrm planlart
igyerlerirrin sorumlu olduklan daprtrm biilgeleri
-.^^^^^1,

^-^^

liotolcrinin

belirlenmesine, bu gekilde yaptlacak dafirtrm bolgesi planlamasr drglnda, miinferit talepler
ijzerine sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerinin ekmek dafrtrrntnt gergekleqtirebilecefine,

. Sol<a[a grkma krsrtlamasr/yasaklamastntn oldufu 23.04.2020 Pergembe ve
24.04.2020 Cuma giinleri gazete <la[rtrmr/satrqrntn marketler ve bakkallar aractllfr ile

|

yaprlmasrna,25.O4.2020 Cumaftesi ve26.04.2020Pazar giinleri ise sadece gazete girketlerinin
iing halinde galrqacak kendi dafiltrnn araglarr, tespit edilecek igme suyu dafrtrrn bayileri,
Kaynrakamlaln bagkanlrIrndaki komisyonlarca hazrrlanacak ilge ekmek dafltrm planlart
kaisamrndaki ekmek da[rtrm araglarr, eknrek satrg noktalart ve mtjnf-erit talepler i.izerine Vefa

Sosyal Destek Birimleri aracrlrIryla yaprlabilece[ine, (Gazete da[rtrmtntn evlere serr"is
geklinde yaprlmasr esastrr.)

Olacal< iqyeri, igletnre ve Kurumlar" baglt[t altrndaki (h) maddesi ve "lstisna
Kapsamrnda Olan Kiqiler" baglrfr altrndaki (m) maddesine iligkin ilge Umumi Hrfzrssrhha

."Agrk

Kurulu kararlarr ile ekmek dafrtrntr planlamastna iligkin komisyon kararlartntn en

ge9

22.0tt.2020 Qargamba giinti saat l2:010'ye kadar altnmastna,

2. Yukalda belirtilen hususlann uygulanmastntn, takip ve denetiminin kolluk
birirnleri ve belediye zabfta tegkilatlannca koordineli bir gekilde yaptlmastna,

3. il Umurni

HrfTrssrhha k.urulu'nun
seferinde ayrl ayrt olmak iz,ere;

aldr[r kararlara uyulntamasr halinde ve

a. Urnumi Hrf2rssrhha Kanunu'nun 282, maddesi gerefiince 3.150,00 TL,
b. Kabahatler Kanunu'non 32. muddesi gere[ince 392,00 TL, idari pa(a

uygulanmastna,

her

cezasl

\

c. Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulaqrcr Hastalrklara itigt<in Tedbiirlere Aykrn Davranma
ki9i, ifti
baqlrklr i95. nraddesinde yer alan "... yetkili makamlarca altnan tedbirlere uymayan

+r.r:t!:!t:I!u:":'HTrlifJilll;J,ii:T,';xffi t?:
bildirilmesine,

d. igyerleri ve firmalar hakklnda ilgili mevzuat uyannca gerekli yaptrrtmlartn
uygulanmastna,

Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca, 544lL sayrlr il idaresi Kanunu'nun ll/C
uyannca'
maddesi ve 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunv'nun 27. ve 7'.7.. maddeleri
21.04.2020 tarihinde oybirlifii ile karar verihni;;tir'

il

I
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