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il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igigleri Bakanlrfir'nn22.04.2020 tarihli ve Iller Idaresi
Genel Miidiirltigi ifadeli 153-E.7108 sayrh "Ramazan Ayr Tedbirleri" konulu genelgesi
gergevesinde alrnmast gereken tedbirler ile uygulamada yaprlan tespitler iJ;zerine gerekli
gori.ilen di[er tedbirleri kararlagtrrmak igin, 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26.
rnaddLesine istinaderr 22.04.2020 tarihinde gergeklegtirilen olafaniistti gdriigmede agaflrdaki
kararlarr almrgtrr.
CUNNEVI

:

Qin Halk Cumhuriyeti'nin \\/uhan Kentinde baglayarak tiim di.inyayr tehdit etmeye
devam eden ve Diinya Saflrk Orgtiti.i taratrrrdan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronaviriis

(Covid-19) salgrnrndan till<emizi ve vatandaglarrrnrzr korumal< ve salgtntn yaytlmasrnr
engellemek igin gereken tedbirlerin kararlagttrtlmasr.

KARAR:
Fiziksel temas, solunum vb. yollarla gok hrzlr bulaqabilen ve enf'ekte olan insan saylstnl
tiim Dtinyad ahvh gekilde ytil<selten l(oronaviriis (Covid-19) salgrnrnrn, halk safilrft agtslndan
olugturdufu riski ydnetebilmek amacryla, sosyal hareketlilifi ve kigilen arast temasr azaltarak
sosyal izolasyonun mutlak gekilde salilanrnasr hayati onemi baizdir. Aksi hallerde viri.istin
yayrlrmr hzlanarak vaka sayrsr ile tr;davi gereksinirni arlacak; vatandaglartmlzln hayatlartnr
kaybetme riskini yiikselterek toplurr saflr[r ve kamu di.izeninin ciddi gekilde bozulmaslna
sebep olacaktrr.

Koronavirtis (Covid-19) salgrnrnrn; toplum safilr[r ve kamu diizeni agtstndan
olugturdufu riski yonetlnek, sosyal iz:ollasyonu tenrin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve
yayrlrm hrzrnr kontrol altrnda tutmal< amactyla Koronavirijs (Covid-19) salgrnrnrn gciri.ildU[i.i
andan itibaren Sa[lrk Bakanlr[r ve Bilim Kurrlunun onerileri ve Sayrn Cumhurbaqkantmtztn
talimatlarr dofrultusunda pek Eok tedbir hayata gegirilmigtir.

Ayr, tilm islam Alr:minde oldufu gibi tilkernizde de yetim ve okstizlerin
g6zetildifi, muhtag ve l<imsesizlerin kollandr[r, yardtnrlagma ve dayantgrnanln en giizel
trigi*6. yaqandr[r, milli ve rnancvi duygulann ise yo$un bir gekildle tezahiir etti$i kutsal
Ramazan

aylardan biridir.

Ramazan Ayrnrn stire gelen gielenekselliIi gergevesinde stirdiirtilecek davrantq ve
etkinliklerin Koronavirtis (Covid-19) ille miicadele kapsamrnda bugiine dek altnan tedbirlerle
azalan sosyal hareketlili$i artrrabilece[i, bu durumnn salgrnla mticadele ve toplum sa[ltgl
altnmast
agrsrndan rlsk olugturabilece[i deferlendirilmekte oldugundan, buna ili;;kin tedbirlerin
ihtiyacr do[mugtur.
Bu hususlar rqrfirnda Kurulumu;zca yaprlan gortigme sonucunda:
t) ilimizde vatandaqlartmu.rn toplu katrlrm gdsterdi[i iftar, sahur gibi kalabahk gruplart
bir arayagetiren her tiirlii etkinli[e ve iftar qadtrlartna mi.isaade edilmemesine,
2) 6zellikle iliar ve sahur vak.itleri arasrnda vatanda$lartmtztn drgarrya grklp sosyal
mesafe kuralrnr goz ardr edebile:cekleri de[erlenclirildiIinden, bu hususta gerekli tiim
tedbirlerin alrnmaslna, iftal.ve sahur vakitleri arasrnda vatandagllartmtztn yolun olarak
kullandrgr/kullanabileceli caddelerin ilgili kaymakamlrk ve beled Ier tarafindan belirlenerek
gereklidurumtarda kaparrlrnasrna.
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3) Ramazan Ayr boyunca tiirbe ziyaretlerinin Kaymakamhklar ve

ilgili

kuruluglarca

krsrtlanmasma,

4) Ramazandavulculan ile illgili olarak; ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurullarrnrn, cizellikle
Kaymakamlann yerel yoneticilerle r[belediyeler dahil) beraber vereceli kararlarda aga[rdaki
hususlara riayet edilmesine,
a) Ramazan davulcularrm;n bahgig almak amacryla evleri ziyaret, kapr zili galmak
gibi bulag riski olugturabilecek davram$larrnr dnleyebilmek igin, Ramazan davulculanrun
faaliyetleri sonucu alacaklarr bahgiglerin tek tek vatandaqlarftraneler yerine, toplu olarak yerel
imkdnlarla sallanmasrrun esas olduluna,
b) (a) grkkrndabelirtilen gart yerine getirilmedili mtiddetge Ramazan davulculanrun
tek tek vatandaglardan/hanelerden bahgig toplayarak faaliyet yiiri.itmelerine izin verilmemesine,

5) Ramazan pidesi ve ekme:k satrgr ile ilgili olarak; Ramazan stiresince iftar saati ve
hemen cincesinde olugabilecek pide kuyruklarr ve yolunlulun olugturaca[r bulag riskinin
cinlenrnesi amactyla, pide ve ekmek iiretiminin yaprldrgr firrnlardaki ve/veya unlu mamul
ruhsath iqyerlerindeki pide ve ekmek iiretimi ile iizel siparig ahmrnrn (y'umurtah, susamh,
katkrlr vb. pide) iftardan 2 saat Once sonlandrrrlmasrna, ancak, o saate kadar iiretilmig pide
ve ekrneklerin satrgrnrn devam etmesine, (bu igyerleri iftar saatlerinLden sonra i.iretim, satrg ve
di[er hazrrhk iglemlerine devam edeceklerdir.)
6) iftar vakitlerinin dncesirLde olugabilecek trafik yolunlufu dikkate ahnarak, iftar
saatinin en az3 saat <jncesinden itibaren Kaymakamhklar ve kolluk birimlerince belediyeler ile
gerekli koordinasyon saflanarak, topJlu tagrmada kullarrrlan arag ve se:fer sayrsrmn artrnlmaslna,
ayrrca" iftar saati rincesinde toplu tagrma araglanndn/duraklarrnda sosyal izolasyonu temin,
sosyal mesafeyi koruma ve maske kullammrna iligkin uygularrralarrn etkin bir gekilde
denetlenmesine,

7) Mezarhk ziyaretlerinin kontrollii olarak yaprlabilmesi ir;in, mezarhklara girig ve
grkrglarrn ayrr olarak planlanmasma, Arife giinti ile Bayram giinlerinde mezarhk ziyaretlerinde
ateg rilgiimti yaprlmasma, sosyal mesafe kurah ve maske kullammrna iligkin kontrollere a[rrhk
verilmesine,

8) Ramazan Ayr stiresince <izellikle caddeisokaklarda yo[unluk olugturabilecek ttim
unsurlarm (seyyar satrcrlar, bireysrel etkinlikler vb,.) olugturabileceli bulag riskine kargr
denetimlerin artrrlmasma ve gerekli tedbirlerin ahnmasma,
9) Ramazan Ayr oncesinde,/siiresince ahgverig yo[unlufunun (grda, tath/iftariyelik
satrgr) artabilecegi gdz cintinde bulundurularak, market ve pazar y'erleri bagta olmak iizere
yogunlulun artabileceli tiim alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullammrna iligkin
denetimlerin artrnlmasrna,
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10) Kurulumuzun 07.04.20'.20 tarihli ve 2020117 no.lu karianrun l. maddesinin (b)
bendi ile gahgma saatleri hafta i9i 09:00-18:00 saatleri arasr olarak dtizenlenen igyerlerinden,
-Perakende olarak, ingaat malzemesi, tekstil, ganta ve ayakkabr, hah, mobilya,
kozmetik, elektronik tirtinler, beyaz e$ya ve klima, kuyum, krrtasiye, otomotiv ve otomotiv yan
sanayi i.irtinleri satan ve son ttiketicil,e hizmet veren siigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diler
igletmelerin sokala grkma yasalr uLygulanan gtinler drgrnda hafta igi 09:00-20:00 saatleri
arasmda hizmetvermesine, sokala grkma yasalr uygulanan giinlerde ,se hafta sonlannda kapah
olmasrna,

-Kurulumuztn09.04.2020 tarihli ve2020ll8 no.lu karanmn 1/b maddesinde yeralan,
biinyesinde perakende olarak ingaal. malzemesi" tekstil, ganta ve iayakkabr, hah, mobilya,
kozmetik, elektronik flriinler, beyaz e$ya ve klima, krrtasiye ve otomotiv iiriinleri satrg reyonlan
bulunan marketlerin bu reyonlannln da, ana faaliyet alam bu tiriinlerin satrgr olan igyerleri igin
07.04.2020 tarihli ve 2020117 no.lru kararrmrzla getirilen "hafta ici 09:00-18:00 saatleri
nda hizmet vermesi, hafta sonat ise kapah olmast" diizenlemesinin, bu igyerlerinin s6z
su reyonlan iEn9, sokala grkrna yasa[r uvsulanan siinler drgrnda hafta igi 09:00-20:00
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saatler:i arasrnda hizmet vermesi geklinde depigtirilmesine, s<iz konusu reyonlann hafta sonu ise

kapah olmasrna,

11) Soka$a grkma ktsrtlamast/yasaklamasmrn oldupu 23.04.2020 Pergembe ve
24.04.2020 Cuma gtinleri marketle,r ve bakkallarm yanlslra, kasap, garkiiteri, manav ve
yufkar;rlarrn da 09:00-14:00 saatleri iuasmda faaliyet gosterebilecefine, vatandaglarrmrzrn (65
yag tizeri iIe 20 ya$ ve altrnda bulunanlar harig olmak iizere) zorunlu ihtiyaglarrrun kargrlanmasr
ile smrlt olmak ve arag kullanmamak gartryla (engelli vatandaglanmrz harig) ikametlerine en
yakrn kasap, garkiiteri, manav ve yufliacrya gidip gelebileceklerine, aym saatler arasrnda kasap,
garkiiteri, manav ve yufkacrlarm evlere/adrese servis geklinde de satrg yapabileceklerine,
12) Kurulumuzun, "22 Nisan tarihi saat 24:00 ile 26 Nisan tarihi saat 24:00 arasmda
uyguliuracak sokala grkma krsttlamar;rna" iligkin 21.04.2020 tarihli ve2020124 no.lu karanrun
1. maddesinin "istisna Kapsamrnda Olan Kigiler" krsmma " (u) Sotra\a Ekmarun yasak oldu{u
giln ve' saatlerde, toptan veya perakende gtda maddesi depolamast ve satryt yapilan isyerlerinde
mevcu't, bozulma riski bulunan mal,lnrtn kontrolilntin yapilmail ve bozulmasmm onlenmesi
amac4yla, bu tiir isyerlerinin bu konu ile ilgili galryanlart, (gilnde 2 kisiyi gegmemek i)zere,
kimlik bilgilerinin isyeri taraftndan mahalli kolluk birimine onceden bildirilmesi ve bu
isyerlerinde kesinlikle satq yapilmantafi kaydryla) " bendinin eklenmesine,
13) Kurulumuzun, "22 Nisan tarihi saat 24:00 ile 26 Nisan tarihi saat 24:00 arasrnda
uygularacak sokala grkma krsrtlamasrna" iligkin 21.04.2020 tarihli ve 2020124 no.lu karanmn
l. maddesinin Agrk Olacak igyeri, igletme ve Kurumlar briliimiirrc "(o) Kaymalmmltklar
taraftndan kura ydntemi ile belirlenecek (her ilgede gilnde enfazla 3 ndbetEi bayi olmak ilzere)
zirai ilaq bayileri. " bendinin eklenmesine,

14) Kurulumuzun 09.04.20'.20 tarihli ve 2020118 no.lu kararrmn l/a maddesiyle,
galrqma saatleri hafta igi ve hafta sonlannda 07:00-21:00 saatleri arasr olarak diizenlenen
ilimizdeki tiim akaryakrt ve LPG satrg istasyonlarrrun r;ahgma saatlerinin (sokala grkma yasalr
uygulanan gtinlerde Kaymakamhklurca belirlenen ndbetgi istasyonLlar drgrndakilerin kapah
kalmasr kaydryla) 06 : 00-23 : 00 olaral,r deligtirilmesine,
15) Yukarrda belirtilen hususlann uygulanmaslnln, takip ve denetiminin kolluk
birimleri ve belediye zabfiategkilatlarrnca koordineli bir gekilde yaprJlmasrna,
16) il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrllr kararlara uyulmamasr halinde ve her
seferinde ayfl ayfl olmak itzere;
a. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gerelirrce JE\W,
b. Kabahatler Kanunu'ntn 32. maddesi gereSince 392,1?0 TL, idari para cezasr
uygulanmasma,

c. Ttirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastahklara ilirikin Tedbirlere Aykrn
Davranma baghkh 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alman tedbirlere uymayan
kigi, i/ri avdan bir wla kadar hapis cezaswla cezalqueL hiikmii uyannca, bu hiikme
uymayan kigilerin, haklarrnda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek iizere adli makamlara
bildirilmesine,

d. igyerleri ve firmalar hakkrnda ilgili mevzuat uyannca gerekli yaptrnmlann
uygulanmasma,

il

Umumi Hrfzrssrhha Klrulumuzca, 5442 sayrh il id:resi Kanunu'nun lllC
maddesi ve 1593 sayrh Umumi HrLfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve72. maddeleri uyannc4
22.04.2020 tarihinde oybirlili ile karar verilmiqtir.
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