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BiRLiK VE FEDERASYONI,ARA 2020/80 SAYILI GENELGE

a. 1- 21 nç .2020 Pe embe Ve 22. nq 2O2O Clrna piinii ma rket. bakkal manaV kasaolar ve
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kuruvemisciler saat 23.00' a kadar faaIivetIerine devam edebilecektir

a.2- 23.o5.2o2o cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ı0.00-
17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, Vatandaşlarlmlz (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve
altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç
kullanmamak şartıyla {engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav,
kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynl saatler araslnda market, bakkal, manav, kasap
ve kuruyemişçiler evlere/adrese serVis şeklinde de satlş yapabileceklerdir.

e.3- 24.05.2020 Pazal, z5.o5.202o Pazartesi ve 25.05.2020 Salı günleri market, bakkal,
manaV, kasap Ve kuruyemişçiler ile online satlş yapan işletmeler kapalı olacaktır.

b) 23.05.2020 cumartesi, 24.05.2020 Pazar,25.05.2020 Pazartesi Ve 26.05.2020 5alı günleri ekmek
üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek
satan bayileri, ayrlca tatll üretiminin yaPl|dlğl/satlldlğl iş yerleri açık olacaktlr. (Bu iş yerlerinde

sadece ekmek, unlu mamul Ve tatllsatlşl yapılabilir.)

23.05.2020 cumartesı, 24.05,2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 PaZartesi, 26,05,2020 Salı
günleri Vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatll satlşl yapan iş yerleri sadece eve/adrese
servis şeklinde 5atış yapa bileceklerdir.

içişleri Bakanlığınca 81 il Valiliğine "sokağa Çlkma Klsltlamasl Genelgesi'' gönderildi.

Bu kapsamda;

1- 22.0S.2020 tarihi saat 24.00 iIe 25.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimi2 sınırları
içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları klsltlanacakt,r,

2-AçlK otAcAK işYERi, işLETME Ve KURUMLAR

Sokağa çıkma klsltlamaslnln günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıy|a;

a) Market. bakkal, manav. kasaDlar ve kuruvemisciler;

c} 23.05.2020 cumartesi, 24.o5.2o2o Pazar, 25.05,2020 Pazartesi Ve 26,05.2020 sall
günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta Ve restoran tarzl
işyerleri,

| ç} ilaç, tıbbi cihaz, tlbbi maske Ve dezenfektan üretimi, nakliyesi Ve satlşlna ilişkin faaliyetleri

I yuruten lş yerlerl,
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d) Va lilikler/Kaymaka mlıklar tarafından belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi
(Bu madde kapsamında açık olacak akaryaklt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile
belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

e) içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete Ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şifketlef,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesinj arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten
işletme/firmalar,

g} Bulunduğu yerin il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin Verilmesi şartl ile makarna, un ve unlu
mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve
k6ğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için
ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yaplldlğl tesisler,

h} Yurt içi ve dışı taşlmaclllk (ihracat/ithalat/transit geçişler dah il) Ve lojistiğini yapan firmalar,

ı) oteller Ve konaklama yerleri,

i} Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

j} Gazete, radyo Ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

k) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi
gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut
zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

l} Kısıtlama 5üresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak
Valilikler/Kayma kamllklar taraflndan tespit edjlecek ihtayaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç,

tohum, fide, gübre vb, tarlmsal üretime ilişkin ürün satlşı yapan işletmeler,

m} 23.05.2020 cumartesi Ve 26,05,2020 Salı günüyle sınırlı olmak üzere sebze/meyve toptancl
halleri,

3- isTisNA KAPSAMlNDA otAN KişıLER

a) "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dehil), yurt içi Ve yurt dlşl

taşlmaclllk, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,



c} Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb, sosyal koruma/bakım
merkezleri çaIışanları,

ç} Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli
maden/cevher eritme flrlnlarl ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çallştırllması gereken
bölümlerinde görevli olan lar,

d} Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin
bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

e) klsltlama süresince e ek dağıtımı vaoanlar ile lokanta. restoranl ar ve tatll satls verlerinin
evlere servis hizmetin de sörevli olanlar ile 23.05.2020 Cumart esl ünü 10.00-ı7.00 saatleriP

arasında ise marketler bakkallar. manavlar. kasao ve kuru ml §a iler i§ verlerinin evlere servis
hizmetinde görevli olanlar,

f) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çallşanlarl,

c) Iedllrik zincirinin aksamaması amacıvla sokağa cıkma kısltlamaslnln olduğu 23.05.2020

25.05.2020 Salı günü sa t 18.00'dan sonra marketlerde mal. malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü,
depolama ve satlsa hazlrlama asamasında sörevli olanlar (Bu madde kapsamında hicbir sekilde
mal. malzeme ve ürün satls| VaDllamaz ),

h} 24 Mayıs 2020 Pazar günüyle sınırlı olarak, 14.00-20,0O saatleri arasında yürüme mesafesiyle
sınırlı olmak, sosyal mesafe kurallna riayet etmek Ve maske takmak kaydlyla 65 yaş Ve üzeri ile
kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunIarın refakatçileri,

- Belirtilen istİsnalar dıslndaki tüD yatanda§larlmlzln evlerinde kalmasl esastlr.

- sevahat izin belpeleri sokağa cıkma kısıtlaması süresince secerli olacaktır.

- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında
fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet Ve jandarma temsilcilerinin katlllmlyla oluşturulacak bir
komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım
planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu o|dukları dağıtım
bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için gorev yapacak araç listeIeri
belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek
dağltümlnı gerçekleştirebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24,05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve
26.05.2020 Salı 8ünü gazete dağıtımü, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları,
belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu

kapsamda gazete dağltımlnln evlere servis şeklinde yapılması esastlr). 23.05.2020 cumartesi günü
gazete dağltlml/satlşl marketler Ve bakkallar aracılığı ile yapllacaktlr.

Söz konusu tedbir!ere ilişkin Valiler/Kaymaka mlar taraflndan ilgiIi mevzuat uyarlnca
gerekli kararların ivedilikle alınacak olup, alınan kararlara uymayan Vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 282'nci maddesi gereğince idarj para cezasl Verilmesi başta olmak üzere aykırılığın

Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market. bakkal, manav. kasap ve kuruvemisçiler ile



durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapllacak, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk ceza Kanununun 195 jnci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler
başlatllaca ktlr.

BiIgilerinizi ve Genelgenin bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza
duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz.
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Çetin DEMiRKAZIK
Genel Sekreter V.

,f, e-imzalıdır

Bendevi PALANDÖKEN
Genel Başkan

BELGENiN AsLI ELEKTRONiK iMZALlDIR


