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ATKARACALAR |TQN HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Atkaracalar ilge Hrfzrssrhha Kurulu Kaymakam V. Seher SOYLER bagkanlfrnda,
aqafrda isim ve imzalan bulunan iiyelerin katilrmr ile Kaymakamlk toplantr salonunda

toplanmrqtrr.

Igerisinde bulundu[umuz kontrollii sosyal hayatdonemincle Covid-19 salgrnr ile miicadelenin
temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarmrn yaru srra salgmrn seyri ve
olasr riskler
gciz dntinde bulundurularak hayatrn her alanma yonelik uyulmasr g.r.k.n kurallar
ve cinlemler
belirlenmektedir. igiqleri Bakanh[rnrn 14.04,2021 tarihli ve 6638 ,uyil, K,r-i Kapanma Tedbirleri
Konulu Genelgesi dofirultusunda 14 Nisan 2O2l Qarqamba gr.inr.i saat 19,00'dan itibaren ilimiz
genelini kapsayacak gekilde iki haftahk krsmi kapanmaya ydnelik aqafirdaki tedbirlerin almmasrna
karar verilmigtir.

Bu kapsamda;

l- Hafta igerisinde yer alan giinlerde (Pazaltesi, Sah, Qarqamba, Pergembe ve Cuma) 19.00-05.00
saatleri arastnda, hafta sonlan ise Cuma gtinleri saat 19.00'da baglayrp, Cumartesi vePazar gtinlerinin

tamamtnt kapsayacak ve Pazartesi gtinleri saat 05.00'de tamamlanacak gekilde sokaga grkma
krsrtlamasr uygulanmasrna,

2-

Sokafia grkma ktsttlamasr uygulanan siire ve giinlerde tiretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamamast, safltk, tarrm ve orman faaliyetlerinin stirekliliIini sa[lamak amacryla
1Lk,te
belirtilen yerler ve kigilerin krsrtlamadan muaf tutulmasrna,

3- Sokafia grkma krsttlamastna y6nelik tanuran muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 saylr
Genelgede agrkga belirtildi[i gekilde muafiyet nedenine ve buna ba[1 olarak zaman ve grizerg6h ile
stntrlt olup, aksi durumlar muafiyetlerin kottiye kullanrmr olarak gori.ilerek idari/adli yaptrirmlara
konu edilmesine,

4-

Yabancrlara yonelik sokala grkma ktsttlamasrna dair muafiyet sadece turistik faaliyetler
kapsamrnda gegici/krsa bir stre igin illkemizde bulunan yabancrlan kapsamakta olup; ikamet izinliler,
gegici koruma stattistindekiler veya uluslararasr koruma bagvuru ve statti sahipleri dahil olmak tizere
turistik faaliyetler kapsamr drgrnda i.ilkemizde bulunan yabancrlar sokafia grkma krsrtlamalalna tabi
tutulmasrna,

5- Sokafia grkma krsttlamastnrn oldufiu Cumartesi ve Pazar giinleri market, bakkal, manav, kasaplar
ve kuruyemiggiler 10.00-17.00 saatleri arasrnda faaliyet gosterebilmelerine, vatandaglarrmrz (65 yaq
ve i.izeri ile 18 yaq altrnda bulunanlar harig) zorunlu ihtiyaglannrn kargrlanmasr ile smrrh olmak ve
arag kullanmamak qartryla (engelli vatandaglarrmrz harig) ikametlerine en yakrn market, bakkal,
manav, kasap ve kuruyemiqgilere gidip gelebilmelerine, Aynr saatler arasrnda market, bakkal, manav,
kasap, kuruyemiggiler ve online siparig firmalarrnrn evlere/adrese servis geklinde de satrg
yapabilmelerine,

6-

Sokafia grkma krsttlamastmn oldufiu Cumartesi vePazar gtinleri ekmek i.iretiminin yaprldrfir firrn
velveya unlu mamul ruhsath ig yerleri ile bu iq yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin agrk
olmastna, (Bu ig yerler
ce ekmek ve unlu mamul satrgr yaprlabilir.). Vatandaglarrmtz (65 yaS

ve iizeri ile 18 yag altrnda bulunanlar harig) ekmek ve unlu mamul ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr
ile
stntrlt olmak ve arag kullanmamak gartryla (engelli vatandaglarrmrz harig; ikametleiine ytirtime
mesafesinde olan finna gidip gelebilmelerine,
7- Ramazan ayt siiresince iftar saati ve hemen dncesinde olugabilecek pide kuyrukla.ve yofiunlufiun
olugturacalr riskin onlenmesi amacryla firrnlardaki 6zel siparig iiretimi de d6hil, pide ve ekriek
tiretimi iftardan I saat 6nce sonlandutlmastna ancak iftar saatine kadar sadece satrg yaprlabilmelerine,
Iftardan sonra finnlarda tiretim, satrg ve di[er hazrrhk iglemlerine devam edilebilmelerine,
8- Frrrn ve unlu mamul ruhsath igyerlerine ait ekmek dafrtrm alaglanyla sadece market
ve bakkallara

ekmek servisi yaprlabilecek, ekmek da[rtrm araglartyla
yaprlmamasrna,

iokal aralarrnda

kesinlikle

satrg

9- Sokafia grkma krsrtlamastndaki stirelere uymak igin ttim igyerlerinin (istisna getirilenler harig)

gahgma saatleri hafta

igi giinlerde 07.00-18.00 saatleri arasr olarak belirlenecektir. Zincir marketlerin

ise saat 10.00'da agrlamasrna,

l0- Hafta igi gtinlerde; 65 yag ve iizeri vatandaglanmlzrn 10,00-14.00, 18 yag altr gengler ve
gocuklanmtz ise 14'00-18.00 saatleri arasmda sokafia grkabilecek olup, bu saat aralklarr
drgrnda
soka[a grkmamalarrnrn yasaklanmasrna,
l l - Hafta igi/hafta sonu aynmt olmaksrzrn 65 yag ve Uzeri vatandaqlarrmrz ile l8 yag altr ge.gler ve
gocuklanmtzrn gehir igi toplu ulaqrm araglannr (Otobtis, minibris, dolmug vb.) kullanmalarrna
mtisaade edilmemesine,
12- Ancak Milli EEitim Bakanhfnca yiz ytize efiitimin devamrnakarar verilen srnrf seviyeleri
ile
destekleme ve yetigtirme kurslarr/takviye kurslarmda efitim goren 18 ya$ altr genglerimiz,
durumlannr belgelendirmeleri Eartryla toplu ulagrm araglarrndan istifade edebiimelerine,

l3-

Sokafia grkma ktsrtlamasr uygulanan stire ve gi.inlerde (hafta igi ve hafta sonunda) zorunlu haller

drgrnda vatandaqlarlmrzln
verilmemesine,

toplu ulagun vasrtalan drgrnda gehirlerarasr seyahatlerine izin

14- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kigilerin sokafa grkma krsrtlamasr uygulanan siire ve
gtinlerdeki gehirlerarasr seyahatleri ancak toplu ulagrm araglan (ugak, otobtis, tren, gemi vb.)
kullanrlmak suretiyle mtimktin olacaktrr, igi ile ilgili bafrnr belgeleyen toplu ulagrm aiagla,nrn
gorevlileri ile gehirlerarast seyahat edecefini bilet, rezervasyon koclu vb. lle ibrazeden kigiler soka[a
qrkma krsrtlamasrndan muaf olmaslna,

l5- Zorunlu Sayrlacak Durumlar;
- Tedavi oldufu hastaneden taburcu olup asrl ikarnetine ddnmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan
velveya daha onceden ahnmrg doktor randevusu./kontrolti olan,

- Kendisi veya eginin, vefat eden birinci derece yakrrurun ya da kardeginin

cenazesine katrlmak igin

veya cenaze nakil iglemine refakat edecek olan (en fazla 8 kigi),

-

Bulundu[u gehre son 5 gtin igerisinde gelmig olmakla beraber kalacak yeri olmayrp ikamet ettikleri
yerlegim yerlerine donmek isteyen (5 gtin iginde geldi[ini yolculuk bileti, geldifii arag plakasr,
seyahatini gosteren baqkaca belge, bilgi ile ibrazedenler),

-

0sytrrt tarafindan ilan edilen ve di[er merkezi srnavlara katrlacaklar ve refakatgileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerlegim yerlerine drinmek isteyen,

- Ozelveya kamudan giinlti

scizlegmeye davet yazrsr olan,

- Ceza infaz kuruml

sahverilen, olalak belirlenmesine,

.dan
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16- Vatandaglanmtz, yukarrda belirtilen durumlann varhfir halinde toplu ulagrm araglanyla veya

Igigleri Bakanh[rna ait E-BA$VURU ve ALO 199 sistemleri tizerinden ya iu

Valilik/Kaymakamhklara dofirudan bagvulu yoluyla Seyahat Izin Kurullalndan izin almak kaydryla
6zel araglanyla seyahat edebilmelerine,

l7-

Sokafia grkma krsttlamast uygulanan stire ve gtinlerdeki gehirlerarasr seyahat krsrtlamasrnrn
etkinlifiinin arttnlmast amactyla gehirlerin tiim girig ve grkrqlarrnda (iller arasr koordinasyon
safilanmak kaydryla) kontrol noktalarr oluqturulacak, 6zel araglaila seyahat edenlerin muadyet
kapsamrnda olup olmadrklarr muhakkak tetkik edilecek ve gegerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan
kigilerin gehirlerarast seyahatlerine izin verilmemesine,

l8- l6 Mayrs 202lPazar giinii

saat 24.00'e kadar yeme-igme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya,

pastane, tathcr gibi yerler) igyerlerinin ig veya drg alanlannda masada miigteri kabul edememelerine,

19- Bu srire igerisinde yeme-igme yerleri hafta igi gtinlerde 07,00-19.00 saatleri arasrnda gel-al ve
paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket seLvis, Cumartesi yePazar gtilleri ise
sabah l0'00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis qeklincle faaliyet gdsterebilmelerine, aynr
gekilde online yemek siparig firmalarr hafta igi ve hafta sonlannda saat 10.00'dan sahur vaktine kadar
evlere/adrese paket servis geklinde satrg yapabilmelerine,
20- Hah saha, ytizme havuzu, spor salonu, gtizellik merkezi/salonlan,hamam ve saunalar, lgnaparklar
ve tematik parklan, kahvehane, krraathane, kafe, dernek lokali, gay bahgesi, internet kafe/ialonu,
elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi igyellerinin faaliyetlerine 17 Mayrs 2021Paz3ultesi gr.ini.ine
kadar gegici olarak ara verilmesine. Ancak gay ocaklannm masa, sandalye/taburelerini kaldrrmak ve
sadece esnafa servis yapmak kaydryla faaliyetlerine devam edebilmelerine,

2l- 17 Mayrs 2021 tarlhine kadar sivil toplum kuruluglarr, karnu kurumu niteligindeki meslek
kuruluglan ve bunlann i.ist kuruluglarr ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacaklan
genig katrhmh her tiirlii etkinliklerine izin ver-ilmemesine,
22- Evlendirme iqlemlerinin gergeklegtirilmesine devam edilmekle birlikte, nikdh ve nikah merasimi
geklindeki dii[tinler, 17 Mayrs 2021tarlhinden itibaren yaprlabilecektir.Bu stireye kadar herhangi bir
gekilde nigan, kma, tciren, merasim, dti[iin yaprlmasrna mi.isaade eclilmemesine,

23- $ehir igi toplu ulagrm araglarrnda; Oturma kapasitesi % 50 ile smrrlandrrrlacak olup,
Minibtis/midibtisler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldrrrlma yaprlmayin
otobtisler gibi ig hacim bakrmrndan fiziki mesafe kurallarrnrn uygulanamayacagr gehir igi toplu
ulagrm araglannda ay akta yolcu ahnmasrna musaade edilmemesine,

24- Bwlann drgrnda kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmig/kalclrrrlmrg otobtisler gibi ayakta yolcu
tagtma alrrhkh toplu ulagrm araglannda da daha once alman 2020171sayrh il Hrfzrssrhha Kurulu
Karannda uygulamanrn devamrna,

25- Huzurevi, yagh baktmevi, rehabilitasyon merkezi, gocuk evleri gibi sosyal koruma/bakrm
merkezlerinde 17 Mays 2021 tarihine kadar ziyarctgi kabul edihnernesine.
26- Turistik tesisler dihil ttim konaklama tesislerinin (otel, motel, apalt otel, pansiyon vb.) igerisinde
bulunan yeme-igme yerleri, sadece konaklamah mrigterilerle srmrh olmak ve aynl masada en fazla 2
kigiye servis agtlmamasr kaydryla hizmet velebilmelerine ve konaklama tesislerinde kesinlikle toplu
ift ar organizasyonlan yaprlmamasrna,

27- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayrh ile 28.112020 tarih ve 19986 sayrh igigleri Bakanhfir
Genelgeleri do[rultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin gekilde siirdtirtilmesi ve sahte
rezervasyon bagta olmak rizere her ti.irlti kdtUye kullanrmrn ontine gegilmesine,

28- Qegitli igyerleri tarafindan agrhg nedeniyle veya belirli gi.in ya da saatlere ozgu yapian indirim
uygulamalarr kontrolsiiz gekilde kalabahklarrn oluqmasrna neden olabilmektedir. Bu sebeple igyerleri
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taraftndan agrhg nedeniyle veya belirli gtin ya da saatlere 6zgii genel indirim uygulamalannrn yerine
yofunlu[un dniine gegilebilmesi igin en az bir hafta stirecek gekilde uzun periyotlarla indirim
uygulamalarr yaprlmasma,

29- Cumhurbagkanh[rrun 202118 sayrlt Genelgesi dofirultusunda l<amu kurum ve kur-ulugla,nda
uzaktan ve/veya dcintigtimlti gahgma gibi esnek gahqma ydntemlerinden azami dtizeyde istifade
edilecek, idari izin kapsamrndaki personele (harrile gahganlar, stit izni kullalanlar, l0 yag ve altrnda
gocr-r[u olan kadtn gahganlar, engelli gahganlar, 60 yag r.izerindeki personel, kronil iahatsrzl[r
bulunanlar) kolayhk gosterilmesine,

30- Kamuda mesai saatlerinin baglangrg ve bitig saatlerinin 10.00 -12:30 13:00-16.00 olarak
uygulanmasma, Bu uygulamadan il Emniyet Miidtirliigi, il Jandarma Komutanfi[r, it Saglrt<
Mtidi.irlii$i, I 12 Acil Qafrr Merkezi MtidUrltifiti, il Afet ve Acil Durum Mi.idiirliiginiin istiina
tutulmastna ve Belediye Bagkanhklannrn mesai saatlerini kendilerinin belirlemesine

31- Ilgemiz gehirlerarasr karayollarr

kenannda bulunan ve gehirlelarasr toplu ulagrm veya lojistik
amaglr araglara hizmet veren dinleme tesislerinin krsrtlamadan rnuaf tutulmasrna ile belirtilen
krsrtlamalardan, gehirlerarast yolculuk yapan kigilere hizmet verebilecek gekilde muaf tutulmasrna,
bu kapsam drqrnda kalan difier miigterilerine paket servis hizmeti verecek gekilde faaliyetine devam
etmesine,

32- Milli E[itim Bakanhfir tarafindan yli;zyize efiitimden trzaktatt efiitime gegig konusunda aldr[r
kararlar do[rultusunda;
Ilimiz genelinde;

-

Ti.im resmi/ozel

ilkokul ttim srntf diizeylerinde tam zamanh uzaktan efiitime gegilmesine,

-

Ti.im resmi/ozel ortaokullarm ti.im srnrf diizeylerinde (8. srnrflar harig) tam zamanh uzaktan efiitime
gegilmesine,

- Ti.im resmi/dzel ortacifiretim kurumlannrn tiim srnrf diizeylerinde (12. srnrflar harig) tam zamanlr
e[itime gegilmesine,

uzaktan

-

8 ve 12. srnrflar ile mezunlara yiinelik d0zenlenen Destekleme ve Yetigtirme Kurslalr ile takviye
kurslarrna cumartesi ve pazar gtinleri de dAhil devam edilmesine,

-

Ttim resmi/ozel okul <incesi
edilmesine (anasmrflarr harig),

efitim kurumlannda yiz ytize e[itime mevcut gekilde devam

- Koy okullannda seyreltilmig gekilde

yizyize efiitime

devam edi]mesine,

- "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramr" programlrun 23 Nisan 2021 Cuma grini.i saat
09,00'da il/ilge milli efitim mtidtirliikleri tarafindan asgari di.izeyde personel ve o[renci katrhmryla
fiziksel mesafeye dikkat edilerek Atattirk anrtrna gelenk koyma tcjreni geklinde yaprlmasrna, kutlama
programrrun ise yiiz ytize e[itime devam eden okullarda salgrna yonelik gerekli tedbirler ahnarak
okul bazh olarak yaprlmasrna,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gcisterilerek uygulamanrn yukancla belirtilen gergevede eksiksiz bir gekilde
yerine getirilmesinin sa[lanmaslna, uygulamada herhangi bir al<saklrfia meydan verilmemesine, alnan
kararlara uymayanlaral5g3 sayrlt Umumi Hrfzrssrhha Kanur.run ilgili nridcleleii gerefiince idari iglern tesis
edilmesi ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligl<in Ti]rk Ceza I(anunutlrn lqiincirnaddesi l<apsantrnda
gerekl i adl i iglem lerin baglatrlmasrna,

Oy birli[iyle karar verilmigtir.
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