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BIRLIIi YE ıı[DERAsYo\LAR_\ 2020/67 S.A.YIl"I çE\ELC;I

lçişleri Bakanlığınca 81 ll Valiliğiııe yeni tip Kovid 19 salgıı]ü ile
mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" göndeıilcJı.

Bu ka p sa ı,ıı d a,

1- 30.04.2020 tatihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasıııda
aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsüı,ıdeki
30 ilimiz ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşla rım ızın
sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2- Açık Olacak lşyeri, lşletme Ve Kurum|ar

a) Sokağa çıkına kısıtlaııasının giınlt]k l"ıayata etkisini en az Cajz€yCE

tutınak arııaciyla;

a,1- 30-04.2020 Perşembe günü market, bakkal v€ manavlarııl

çalışma §aatlerl 08.00-23.00 olarak belirlenmiştiı.

a.2- 0'l .05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-
14,00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecektir. Vatandaşla rııı ız (65

yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu
ihtiyaçlarının karşılanması ile ıınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla
(engelli vatandaşlarımız araç ku!lanabilir) ikametlerine en yakın market,
bakkal ve manava gidip gelebilecek, aynı saatler aıasında market,

bakkal ve manavlar evlereladrese servis şeklinde de satış yapabilecektir.

a,3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazay günleri market,

bakkal ve manavlar kapalı olacaktır.

b) 01.05.2O2O Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03-05.2a2a ?azar
günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı

işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı

üretiminin ya pıldığı/satı|dığı işyer|eri (sadece ekmek, unlu manıul ve

tatlı sattşı yapılabilir.) açık olacaktır.

O1.05.202O Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler i|e
İ»(. 
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02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaç|ı
işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklİnde satış yapabilecektir.

c) 01,05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03,05.202O Pazaı
günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve
restoran taızı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi ıııaske ve dezenfektan üretimi, nakliyesı ı,e
satışına iIişkin faaiiyetleri yürüten işyerleri,

d) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek sayıda akaryakıt
istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt
istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek, nölıetçi
a ka ryakıt istasyoı,ılari n ı ıı nı a rketIeri açı k o laca ktı r.)

e) İçme suyu cioluıı tesisleri ile içııe suyu, gazete ve mutfak tııpü
dağitımını yapan şirketler,

f) Bulunduğu yerin İ17İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından jzin verilıııesi
şartı ile makarna, un ve uıılu mamuller. süt, et, balık üretimi gibi teııe| çıcla
maddelerinin üretiııiııin yapıldığı lesisler ve kiğıt, kolonya üreiiırıi basta
olmak üzere hijyen maizemeleri ile bu ınalzemelerin üretimi için ihtiyaç
duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisier,

g) Yurt içi ve dışı taşimacılık (ihracat/ithaiat/transit geçişler dihil) ve
lojistiğini yapan fi rmaiar,

h) Oteller ve konaklama yerleri,

ı) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere aınbalaj sağlayan üretiııı
tesisleri,

i) Gazete, ıadyo ve televizyon kuru|uşları ile gazete basıın nıatbaaları,

j) 01.05,2020 Cuııa güniiyle sınırlı olmak iizere sebze-ıneyve lıallerı,

3- İstisna Kapsamında Olan Kişiler

a) "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönıtici, gi5revli

veya çalışanıar,

b) Ürün ve/veya ııalzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo

döhi|), yu11 içi ve yuıt dışı taşımacılık, depolan-ıa ve ilgili faaliyet er

kapsamında görevli olanlar,

c) Yaşiı bakımevi, huzuıevi, ıehabilitasyon merkezleri, çocuk evleıi vb,

sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,



ç) Demir-çelik, canı, ferrokrom vb
işyerlerinin yüksek dereceIi madenlcevher
depoları gibi zoruıılu olarak çalıştııılması
olanlar,

. sektörlerde faaliyet yi]ıt]ten
eritme fırınları ile soğıık hava
gereken bölünılerinde görevli

d) Bankalar başta oimak üzere yuıt çapında yaygın hizmet ağı ol"ııı
kurum, kuruluş ve işletmelerin bitgi işlem merkezlerinin çalışaniaıı (ascJarı
sayıda olmak kaydıyla),

e) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansa| ürünlerın iırc.tiırıi
işlenmesi, pazarlanması ve naktiyesincle çalışanlar,

f) Kısıtlama süreşince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta,
restoranıar ve tatlı satış yerlerinın evlere servis hizmetinde görevli
olanlar ve 01 .05.2020 Cuma günü 09.00-'|4.00 saatleri arasında ise
market, bakkai, manavların evlere servis hizmetinde görevli olanlar.

g) Servis hizmeti vernıek üzere dışarıda olduklarını belgelenıek şaı-tı ile
tekn ik servis çalışanları,

lı) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıknıa
kısıtlamasının oiduğu 00.05.202O Cuma günü O6.00-09.0O saatleri
arasında marketler ve bakkallarda ve 03.05.2a20 Pazar günü saat
18.00'dan sonra market|er ve sebze-meyve hailerinde mal, malzeme ve
ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında
görevli olanlar (Ancak hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı
yapılamaz.),

- Belirtilen istisııalar dışındaki ta]m vatanda5ların evleriııde kaiı"ııal.ırı
e5astır.

.Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli
olacaktır.

, Ekııek dağıtımınııı dtızenii olı-ııası aınacıyla Vali ve Kayı,]ı.]k.]1ı,ıi.]ıııı
başkanlığında fırıncıIar odası, yerel yönetiın, emnlyet ve jaııCarı,ıı.ı
temsilcileriııin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her nıah.ılle ıçin

muhtar görüşü de alınaıak ivediIikle illilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bı.i

p|anda illilçedekj ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağ]tüııı

böIgeleri (ınahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için qörg,,,

yapacak aıaç listeieri belirlenecektir, Bu şekilde yapılacak planlaına clışıııcl.ı
sadece Vefa Sosyal Destek 8irinıleri ekmek dağıtıınını gerçekleştiı-elıilecektır



§okağa çıkma kısıtlarnasının olduğu 01.a5.2a2a Cuma günii
gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkailar aracılığı ile yapılacaktır,
02,05.2020 Cumaı"tesi ve 03.05,2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece
gazete şirketleriniıı ıing haliı-ıde çalışacak kendi clağıtım araçlaı-ı, teslıit
ediIecek içnıe suyu ciağıtın] bayileri ve vefa sosyai Destek Birimleri aracılıgıl,ıı
yapılacaktır, (Gazete dağıtıı-ııının evlere servis şeklinde yapılması esastıı.).

söz konusu tedbirıere ilişkin valileı/kaymakamlar tarafından ılçlili
mevzuat uyarınca gerekli kararlar ivedilikle a|ınacak olup, alınan karar]ara
uymayan vatandaşlara umumi Hıfzıssıhha kanununun 282'nci maclclesi
gereğiııce idari para cezası verilnıesi başta olmak üzere aykırılığın duruıı..ıı-ıııa
göre Kanunun iIgiii maddeleı,i gereğince işlem yapılacak, konı-ısu 5uç teşkil
eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanununun 195'inci macldesi kapsanııııcla
gerekli adIi işlemler başlatılacaktır.

Bi|gilerinizi ve Genelgenin bağiı odalarıniz aracılığıyla esııaf ,:e

sanatk6rlarımıza duyııruln-ıası hususı-ıııda gereğini ivedilikle rica ederiz.
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