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Umumi Htfzrssrhha Kurulu, igigleri Bakanh[r'nn 28.04.2020 tarihli ve iller idaresi
Miidiirltigti
Genel
ifadeli 153-E.7'.i415 sayrh "Sokala Qrkma Krsrtlamasr" konulu genelgesi
gergevesinde gerekli tedbirleri kararla;itrrmak ve ayrrca gegitli sektdrlerden gelen talepleri
delerlendirmek igin, 1593 sayrlt UmuLmi Hrfzrssrhha Kie.nunu''nun 26. maddesine istinaden
29.04.2020 tarihinde gergeklegtirilen olalaniistii gciri.igmede aga[rdaki kararlarr almrgtu.

cUrvunvr

:

Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde baglayarak ttinn diinyayr tehdit etmeye devam
Salhk Orgtitti tarafindan PANDEMI olarak rritelen,Cirilen Coronavirtis (Covid-l9)
salgrmndan i.ilkemizi ve vatandaglanmrzr korumak ve salgmm yayrlmasmr engellemek igin
gereken tedbirlerin kararlagtrrrlmasr.
eden ve Dtinya

KARAR:
Coronaviriis (Covid-I9) salgrmnrn gdriildiigii andan itiba.ren, Salhk Bakanh$r ve Bilim
Kurulunun tinerileri, Sayrn Cumhurbagkarumrzm talimatlarr do[rultusunda; salgrmn/bulagrn
toplum safh[r ve kamu diizeni agrsmdar olugturdulu riski ycinertme, sosyal izolasyonu temin,
sosyal mesafeyi koruma ve yayrhm l[rzrm kontrol altrnda rtutmak amacryla birgok tedbir kararr
ahnarak hay ata gegirilmigtir.

27.04.2020 Pazartesi giinti Siayrn Cumhurbagkarumrz tirafindan yaprlan agrklamada;
Btiytikgehir statiisiindeki 30 il'de ve Zongpldak ili'nde 30 Nisan Perrgembe gecesi saat24:00'den 3
Mayrs Pazar gecesi saat24:00'e kader sol,afa grkma krsrtlamilsr uygulanacalr belirtilmigtir.

Bu dogrultuda, igigleri Bakanh!1'mn yukanda belirtilen "sokapa Qrkma

Krsrtlamasr"

konulu genelgesi ile, Coronaviriis (Covid-l9) salgrmna kar'gr tilke geneli igin alrrran tedbirlerin
bulagrn yayrhm hrzrna olan etkisirrin en tist noktaya tagrnabilmesi amacryla, Biiyiikgehir
statiisi.indeki 30 il'de ve Zonguldak ili'nrle 30.04.2020 tarihi saat .24:00 ile 03.05.2020 tarihi saat
24:00 arasmda ttim vatandaglanmrzur r;okala grkmalarrmn ku;rtlana;apr bildirilmigtir,
Bu hususlar r gr$rnda Kurulumuz

car y

aplan g<iriigme sonucunda;

f. ilimiz genelinde

30.04.2A20 I'ergembe saat 24:00'den itibaren 03.05.2020 Pazar saat
24:00'e kadar, agalrda belirtilen istisnalar drgrnda, sokala grkma krsirtlamasr uygulannasrna,
-

AqrK OLACAK igVnni, igr,ervrn vE KURUIVTLAR
a) Sokala grkma krsrtlamasrnrLn g;iinltik hayata etkisirri enazdizeyde tutmak amacryla;

a.l- Ramazan Ayr miinasielbetiyle, sokapa grkma krsrtlamasrmn <incesin<Ie 30.04.2020
Pergembe giinii market, bakkal \/e manavlann gahgrna saatlerinin 08:00-23:00 olarak
belirlenmesine,

a.2- Soka[a grkma krsrtlannasrmn oldu[u 01.05.:2020 Cuma giinti market, bakkal ve
manavlarm 09:00-14:00 saatleri ar:rsmda faaliyet gristerebileceline, vatandaglanrnzrn (65 yaS
iizeri ile 20 yag ve altrnda bulunanlar: harig olmak iizere) zorunlu. ihtiyaglanmn kargrlanmasr ile
srnrrlr olmak ve arag kullanmamak garhyla (engelli vatandaglanmrz arag kullanabilir.) ikametlerine

b) 01.05.2020 Cuma,02.05.20:20lSumartesi ve 03.05.20201?azar gtinleri, ekmek tiretiminin
yaprldrlr ekmek fabrikalan, finn veiveya unlu mamul ruhsarth igyerleri ile bu igyerlerinin sadece
ekmek satan bayilerinin, ayrLca, tal:lr iiretiminin yaprldrfr/satrldrllr igyerlerinin (Bu igyerlerinde
sadece ekmek, unlu mamul ve tath satrgr yaprlmasr kaydryla) agrk olmasrna, 0I.05.2020 Cuma
giinii vatandaglann drgarr grkamadr$ saatler i\e02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.202APa2en gi.inleri
tath satrg amagh igyerlerinin sadece ervlero/adrese servis geklinde sahg yapabileceklerine,

c)

Ramazan Ayr mtinasebr:tiyle:, sokala grkma lhsrtlanasr olan 0I.05.2020 Cuma,
02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar giinleri lokanta ve restoran tarzr igyerlerinin sadece
evlere paket servis geklinde hizmet srnrrmerk tizere agrk olabile,ceklerine,

g) ilag, hbbi cihaz, trbbi maLsl<e ve dezenfektan tiretimi, rnakliyesi ve satrqirnrn yaprldr$r
igyerleri, (Milli Egitim Bakanh[rna bajlh Mesleki ve Tel<nik l\nadolu Liseleri, Halk Elitim
Merkezleri, Olgunlagma Enstitiisti vb. maske i.iretilen kurunLlar ile belediyelere balh at6lye, kurs
vb. maske tiretilen yerler dahil)

d) Kamu ve <jzel saghk kururn l'e kuruluglan,

ecza:neler,

Veteriner klinikleri ve haywan

hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerirrirr siirdiirtilmesi igin ge:rekli l<amu kurum ve kuruluglarr ile
igletmeler, (Havalimanlarr, limanlar, srmr kaprlan, gtimri.ikler, karalyollan tegkilatlan, huzurevleri,
yagh bakrm evleri, rehabilitasyon rnorkezleri, Acil Qa[rr ]Vlerke:zleri, AFAD Birimleri, VEFA
Sosyal Destek Birimleri, GOg idaresi, PTll vb.)

f) Her bir 50.000

bir

ve gehirlerarasr karayolu iizerinde her 50 krn igin bir adet
olmak izere kaynakamhklar tarafindan kura yrintemi ile belirlenecek sayrda akaryakrt istasyonlarr
ve lastik tamircileri, (ilimizin colralh clurumu itibarryla, tanmsal tiretim yaprlarr alanlarrn ve
yerlegimin yogun oldulu bazr yerlerinL merkezlere uzakhlr .,.6r1ir1le, ihtiyaca ve mahalli gartlara
gcire Kaymakamhklarca ntifus kriteri chgrnda giinliik 2 istasyon ve 2 lastik tamircisi daha
eklenebilecektir. Ncibetgi akaryakrt istesyonlanmn marketleri agrk olacaktrr.)
ni.ifusa

erdet

g) Dopalgaz. elektrik, petrol sekldriinde stratejik olinrak flmliyet yiir0ten btiyiik tesis ve
igletmeler,

!)

Ambalajh igme suyu dolum tesisleri, ambalajh igme suyu, gazete ve mutfak tiipii
dalrtrmrm yapan girketler ile sadece llr i.iriinlerin satrgmm yaprldrgr igyerleri,
h) Hayvan bannaklan, hayvan 1;iftJtikleri ve hayvan bakrm merkezleri,

r) Sa$hk hizmetlerinin
ytriiten i gletme/fi rmalar,

kapasitesirLi artrrmaya yrinelik

acil ingaat, donamm vb. faaliyetleri

i) Bulundulu yerin ilge UmLumi Hrfzrssrhha Kuruhr taralhndan izin verilmesi gartr ile.
makarna, un ve unlu mamuller, siirt, et, bahk iiretimi gibi temel grda maddelerinin iiretiminin
yaptldrSt tesisler ve kdlrt, kolonS,s iiretimi bagta olmali iizere hijyen malzemeleri ile bu
malzemelerin iiretimi igin ihtiyag d,u)'ulacak hammaddelerin iiretimiinin yaprldrlr tesisler,

j)

Yurt igi ve drgr tagrmacrhk (ihracat/ithalatltransit

gegiqiler

dahil) ve lojistilini yapan

firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerlerri.
l) Grda, temizlik ve ilag gibi

A

4

selct<irlere arnbalaj sallayan iiretim tesisleri,

m) Qahganlarr ingaat alamnda/rnailen alarunda bulunzm ganrtiyede konaklayarak yaprmr ve
gahgmasr devam eden biiyiik ingaatlrar ile madenler, (Bu madde kerpsamrnda ingaat ve konaklama
yeri aym qantiye alam iginde ise izirr ,veriLlir, bagka bir yerden gah;;anlann gelmesine ve ganti
kalanlarrn bagka bir yere gitmelerine ii,,in verilmez. Qahgma alam sadece ingaat
sahalarr ile srmrhdrr.)

sayfa 2
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o)Daha tinceden scizleqmeye/taz*rhiide ba$lanmrg ve belirlenen siire igerisinde yetigtirilmesi
gereken ihracata konu mal, malzem<>, tiriin, arag-gereg tireten ig yrlrleri ve tesisler, (istisna olarak
mevcut zorunluluklarrnr ispatlamalan rre emrlan gartlara uymalarr kaydryla)

ii) Ulkemiz ve ilimiz igin drnemli bir ekonomik faaliyet alam olan yag sebze ve meyve
ihracatmm stirekliliSinin temini amacrlrla yag sebze ve meyve halleri,
p) Zirai amagh akaryakrt satr;;r yaprlan Tanm Kredi Kooper:rtifleri,

r)

Krsrtlama si.iresinde ya[mura bagrmh tanmsal faaliyetler gdz <intinde bulundurularak
Kayrnakamhklar tarafindan tespit edilecelk ihtiyaca grire her ilgede gtinde en fazla 3'er adet olmak
ijrzere kura ile belirlenecek zftai ilar;, tohum, fide, gtibre vb. tarrrnsal tiretime iligkin iiriin satrgr
yapan igletmeler,
-

isrisNn

KAPSAMTND.A or,AN

ri$ilnn

a) Yukanda Agrk Olacak i6yeri, igletme Ve KuruLmlar baghlr altrnda yer alan igyeri,
igletme ve kurumlarrn ydnetici, gcirevli veya gahganlan,

b) Kamu diizeni ve giivenlilinin saglanmasmda gcirevli oliurlar (<izel gi.ivenlik g<irevlileri
dahil), kolluk birimlerindeki adli iglenrlerde zorunlu ola:ak avukat bulundurulmasr gereken
durumlarda Baro tarafindan gdrevlendirilen avukatlar,

c) Acil Qalrr Merkezleri, l$rAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimlerinde

grlrev

yaparlar,

g) Camilerde ezan okumaklra gdrevli olanlar (imanrlar, miezzinler, grirevli olduklarrm
belgelemek kaydryla fahri gdrevliler), ce,naze defin iglemlerinde 6;orevli olanlar (din gcirevlileri,
hastane ve belediye g<irevlileri vb.) ile biriinci derece yakmlarrmn ce'nazelerine katrlacak olanlar,

d) Elektrik, su, dolalgaz, telekonriinikasyon vb. kesintiye ulramamasr

gererken

iletim ve

altyapr sistemlerinin siirdiirtilmesi ve anzitlarrntn giderilmesirrde gdrrevli olanlar,
e) Urun velveyamalzemelerirr nakJiyesinde ya da lojistipincle (kargo dahil), 5rurt igi ve drgr
tagrmacrhk, depolama ve ilgili faaliyetler l<apsamrnda gcirevli olanlar,

f)

Yagh bakrmevi, huzurervi, rehabilitasyon merkezlerri, gocuk evlerji vb.

sosyal

koruma/bakrm merkezleri gahganlan.

g) Otizm, alrr mental retardasyon, down sendromu gibi "rOzel Gereksinimi" olanlar ile
bunlann veli/vasi veya refakatgileri,

[) Demir-gelik, cam, ferrokrom vb. sektrjrlerde faaliyet yiiriiten igyerlerinin yriksek dereceli
maden/cevher eritme finnlan ile sol[uk liava depolarr gibi zorunlu olarak gahgtrnJlmasr gereken
bdliimlerinde gdrevli olanlar,
h) Bankalar bagta olmak tizere yurt gaprnda yaygn hizmet a[r olan kururn, kurulug ve
igletmelerin bilgi iglem merkezlerinirr q;ahganlan (asgari sayrda olmak kaydryla),
r) Bozulma riski bulunan bitl<isel ve hayvansal iiriinlerin iiretimi, iglenmesi, pazarlanmasr
ve nakliyesinde gahganlar,

i) ilimiz ddhilindeki seralarda fiide yetigtirme, dikme ve iiriin toplama iginde gahpanlar,

j) Ktigtikbag-biiyiikbag hayvarrlarr otlatanlar, ancrhk fir.aliyetini ytirtitenler,
k) Sokak hayvanlanm besleyecek,olanlar,

D ikametinin dnii ile srmrh olmak

kaydryla evc;il fia'pvanlanrun zorunlu ihtiyacrru

kargrlamak iizere drgarr grkanlar,

m) Krsrtlama siiresince ekrnelk cla$rtrmr yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tath satrg
yerlerinin evlere servis hizmetinde giirevli olanlar, 01.05.2020 Cuma giinii 09.00-14.00 saatleri
arasrnda ise market, bakftal ve manal'lrrm evlere servis hizmertinde gdrevli olanlar,
n) Zorunlu salhk

o) Yurt, pansiyon, gantiye vb. toplu yerlerde ka.lanlarrLn gereksinim duyacafr temel
ihtiyaglarrn kargrlanmasrnda g<irevli,olanlar,
ii) ig sa!h$ ve giivenli[i nedeniyle igyerlerinden aynlmalan riskli olan gahganlar (ig yeri
hekimi vb.),
p) Veteriner hekimler,

r)

Tarrmsal iiretimin devarnlrhlir igin gerekli olan ekirn-dikim, sulama-ilaglama gibi
faaliyetler kapsamrnda bcilgesel <jzellil,Jere g6re ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulunca izin verilenler,

s) Servis hizmeti vermek iize:re drganda olduklarrrn belplelemek gartr ile teknik

servis

gahganlan,
9) igyerlerinin kapah oldu$u r;aatle:rde/gtinlerde siirekli olarak igyerlerini bekleyenler,

t) Belediyelerin kent temizlig;i, solkak halvanlarr banrrma merkezleri, itfaiye, nribetgi zabrta
ve gtivenlik gdrevlileri, katt ahk, su v,e kianalizasyon ekiplerii, ilaglama, mezarhk, fen igleri, asfalt,
yol yaprm ekipleri, gehir igi toplu taqruna gdrevlileri, gantiye lbekgileri, 65 yag ve iizeri vatandaglara
yemek yardrmr yaprlan agevi g<irevlilerri,

u)

Tedarik zincirinin aksamanrasr amacryla, sokala grkma krsrtlamasmm oldulu

01.05.2020 Cuma giinii 06.00-09.00 sa.atleri arasmda market, bakkal ve manavlarda ve 03.05.2020
Pazar gtinii saat 18.00'dan sonra ma:rketler ve sebze-meyve lhallerinde mal, malzeme ve iirtinlerin
nakli, kabulti, depolama ve saflga hwnrlama agamasmda g<irevli olanlar (Bu madde kapsamrnda
higbir gekilde mal,malzeme ve iiriin sertrgrt yaplamaz.),

ii) Gerek seralardan yag sebze ve meyve hallerine gerrekse yag sebze ve meyve hallerinden
ilimiz merkez ve ilgeleri ile diger il ve illgelere ya$ sebze ve me)n/e tagryan araglann goftirleri ve
yardrmcr elemanlarr,

v) Ureticilerden stit toplayarak siit igleme tesislerine g;dtiirerr araglarm gofiirleri ve yardrmcr
elemanlan,

y) Madencilik, ingaat ve diiier btil'tik yattnm projelerinde kullarulmakta olan patlayrcrlann
imalat ve lojistilinde gahganlar.
Belirtilen istisnalar drqrndaki lrinLvatandaglann evlerinde kalmasrrun esas olduluna,
o Seyahat izin belgelerinirr r;okaiia grkma krsrtlamasr siiresiince gegerli olacaprna,
o Ba$ta sa[hk ve gi.ivenlik ohnali izere kamu dtizeninin tesisi amacryla gcirevli olan kamu
gcirevlilerinin gehir igi toplu ulagrmlanm sa$lamak amacryla belediyelerce gerekli tedbirlerin
ahnmasma,

o Ekmek da[rtrmrnrn dtirzenLli olmasr amacryla .Kaymakamlann bagkanhlrnda yerel
ydnetim, jandarma, emniyet ve fir;Lncrltn odasr temsilcilerinin kartrhmryla olugacdk komisyonlar
tarafindan, her mahalle igin muhtilr geidigii de ahnarak iriedilikle ilge ekmek derlrtrm planlan
yaprlmasma, bu planlarda ekmel< iir,eten igyerlerinin sorumlu olduklan daprtrm brilgeleri
(mahalle/cadde/sokak <ilgelinde) ile, her dafrtrm bdlgesi igin ggrirev yapacak arag listelerinin
belirlenmesine, bu gekilde yaprlacak ilalrtrrnL b<ilgesi planlamasr drgrnda sadece Vefa Sosyal
Destek Birimlerinin ekmek dalrtrmml gr:rgeklegtirebilecelirre,
o SokaEa grkma krsrtlamasrLnrn roldulu 01.05.2020 Cuma giinti gazete daiirtrmr/satrgrmn
agrk olacaklan 09:00-14:00 saatleri arasmda marketler ve balkkallann yarusua ekmek satrg
noktalarr ve ambalajh igme suyu bayileri aracrh[r ile yaprlmasrn4 02.05.2020 Cumartesi ve
43.05.2020 Pazar gtinleri ise gazetr: dap;rtrmrmn gazete girl:etlerirrin ring halinde gahgacak kendi
dafrtrm araglan, Kaymakamlann bagkarLh$rndaki komisyonlarca lnzrrlanacak ilge ekmek daprtrrn
planlan kapsamrndaki ekmek dalrtrm araglarr, ekmek satrg noktal:rn, ambalajh igmr: suyu dalrtrm
bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracrhsryla yaprlalbileceiline, (Gazete daprLtrmrrun evlere
servis geklinde yaprlmasr esastrr.)
bulunan kamu/Ozel hastanelerden

ihtiyaglanmn kargrlanmast igin, Kay:mal<amlar tarafindan hastaneler ve taksiciler odasr ile gerekli
koordinasyonun sa[lanarak; hastanr: yatak kapasitesi ve Kurulumuzun 29.03.2020 tarihli ve
2020111 no.lu karannm 1. macldesirrde belirtilen tek/gift plaka uygulamast goz <intinde
bulundurulmak suretiyle hastaneye en yakrn taksi durafrnda en fazla 3 adet niibetgi taksi
bulunmasrna ycinelik planlamanrn yaprlmasma,

o Yukarrdaki "Agrk Olacak igye'ri, igletme ve Kurumlar" baghlr altrndaki (i) maddesi ile
"istisna Kapsamrnda Olan Kigiler" baghpr altrndaki (r) macldesine yonelik kararlarrn ilge Umumi
Hrfzrssrhha Kurullarrnca, ekmek da!;rtrrm ve hastaneler igirr nobertgi taksi planlamalanna y<inelik
kararlarm da Kaymakamlann bagkanhprndaki komisyonlarca en geg 30.04.2020I,ergembe giinii
saat 17:00'ye kadar almmasrna,

2. Kurulumuzun 15.04.2020 tarihli ve 2020120 no.lu karalrnrn "ilimiz genelinde tilm ozel
binek ve hafif ticari araglar ile tic,cri talcsilere aym and,a en Jbzla Sofc)r ddhil 3 (aQ kiEinin
binebilece{ine, I (bir)'den fazla kiSinin oldu{u araqlarda mashz takmanm zorunlu olduduna, "
iliqkin 3. maddesinin, "ilimiz genelinde tilm 6zel binekve hafif t'icari araqlar ile ticari talailere
aym-anda araq tescil belgesinde )tanh yolcu say$tnrn enfazla o%50'si kodar saytda yolcunun
binebilecedine, I (bir)'denfazla kisinin oldu{u araglarda maske talcrnanm zorunlu oldu{una,"
geklinde deligtirilmesine,
3. Yukarrda belirtilen hususlarrn trygulanmasrnrn, takip ve rlenetiminin kolluk birimleri ve
belediye zabfia te gkilatlarrnca koordinr:li bir gekilde yaprlmasrna,
4. il Umumi Hrfzrssrhha Kurullu'nun aldrlr kararlara uyulmamasr halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak izerc;
a) Umumi Hrfzrssrhha KanLunu'nun 282. maddesi gere$ince 3.150,00 TL,

b)

Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gere[iince J22,00

TL, idari para cezasr

uygulanmasma,

c) Tiirk Ceza Kanunu'nurn Bulagrcr Hastahklara iligkirr Tedbirlere Aykrn Davranma
baglrklr 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alman tedbirlere uymayan kiqi,4i
avdan bir wla kadar hspis cezufryla cezalandrnlr." hiikmii uyuiltnca, bu hiikme uymayan
kigilerin, haklarrnda gerekli adli iglermler takdir ve il:a edilmek tizere adli makamlara
bildirilmesine,

d)

igyerleri

ve hrmalar

hakkrnda

ilgili

mevz:uat uryru:lnca gerekli yaptrnmlann

uygulanmasma,

il Umumi Hrfzrssrhha Kunrlumuzca,5442 sayrh il idaresi Kanunu'nun 1l/C maddesi ve
1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanutu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca,29.04.2020 tarihinde
oybirlili ile karar verilmigtir.
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