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ATKARACALAR iIqN HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Atkaracalar ilge Hrfzrssrhha Kurulu Kaymakam Hasan Musab OKATAN Bagkanhfrnda,
agaflda isim ve imzalarr bulunan i.iyelerin katrhmr ile Kaymakamhk toplantr salonunda
toplanmrgtrr.

lgerisinde bulundu[umuz kontrollti sosyal hayat doneminde Koranavirtis(Covid-19) salgrnr ile
rniicadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yant srra salgrnrn seyri ve
olasr riskler goz ciniinde bulundurularak hayatrn her alanrna yonelik uyulmasr gereken kuraliar ve
onlemler bel irlenmektedir.

l- [lgenrizde kamu kurum ve kuruluglannrn giinltik galrgma baglama ve bitig saatlerinin OZ.12.ZO2O
Qarqamba giirriinden itibaren 10.00 - 16.00 arasr olacak gekilde belirlenmesive l2:30-13:00 saatleri arasr ara
verilmesine, ilge Emniyet Mtidtirlti[i.i, ilge Jandarma Komutanh[r, Ilge Sa[lrk Miidtirliigi ile AFAD,rn
istisna tutulmastna ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine gdre yeniden dlizenlenmesine,

2- 65 yaS ve i.izeri ile 20 yag altr vatandaglartmrzm 18.11.2020 tarih ve 19161 sayrh genelgemizle belirlenen
saatler igerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arasr) gehir igi toplu ulagrm araglarrnr (otobi.is, minibtis,
dolmug vb.) ku Ilanmalarrnrn klsrtlanmasrna,

3- Cenaze namazlartntn vefat edenlerin yakrnlarr d6hil en fazla 30 kigi ile krlrnmasrna, nik6hlar ve nikdh
merasimi geklindeki dti[iinlerin de gelin ve damadrn yakrnlan d6hil en fazla30 kigi ile dtizenlenmesine,

4- Krg mevsimi nedeniyle kapalr alanlarda dahafazla vakit gegirilen bu siiregte vatandaglarrmrzrn evlerde
misafir kabLrlliniin salgtnn bulagma/yayrlrm hrzrnr artrrdrfir goz ontine alrndr[rnda; evlerde giin, mevlit,
taziye, yrlbagr kutlamast gibi topluluklarm bir araya gelece[i etkinliklere mtisaade edilmemesine, Yine bu
s[iregte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaglanmrza hafirlatrlmasrna,

5-50 ve dahafazla galrganr olan ig yerlerinde igyeri hekimi gdzetiminde, mevcut ig gi.ivenlisi uzmanr veya
bulunmadr[t durumda gdrevlendirilecek bir personel tarafindan salgrn tedbirlerinin uygulamasrurn srkr bir
geki lde denetlenmesine,

6-Yeni bir l<arar altntncaya kadar iilke genelinde hafta sonlan; cuma glinleri saat 21.00'de baglayacak,
cumartesi ve pazar gi.inlerinin tamamrnr kapsayacak ve pazartesi gtinleri saat 05.00'de tamamlanacak gekilde
soka[a grkma krsrtlamasr uygulanacaktrr. ilk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma gi.inii saat 21.00'de baglayrp
07.12.2020 Pazartesi giinii saat 05.00'de bitecek qekilde tUm vatandaglarrmrz igin soka[a grkma krsrtlanrasr
getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlannda da uygulama aynr gekilde devam etmesine,

6.1- Sokafia grkrrra krsrtlamasr stiresince tiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasr, safilrk,
tannt ve onlan faaliyetlerirrin si.ireklili[ini saflamak amacryla ilgili yerler ve kigilerin krsrtlantadan muaf
tr.rtrrlmasrna,

6.2. Krsrtlamanrn oldu[u cumartesi vepazr giinleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiggiler 10.00
17.00 saatleri arasmda faaliyet gosterebilecek, vatandaglarrmrz (65 yag ve iizeri ile 20 yag altrnda bulunanlar
harig) zorunlu ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr ile srnrrh olmak ve arug kullanmamak gartryla (engelli



gelebilecektir' Aynr saatler arasrnda market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiggiler v e online siparig
firmalarr evlere/adrese servis geklinde de satrg yapabilmelerine,

6'3' Cumartesi ve Pazar gi.inleri ekmek i.iretiminin yaprldr[r firrn velveya unlu mamul ruhsatlr ig yerleri ile bu
ig yerlerinin sadece ekmek satan bayileri agrk olacakfir (Bu ig yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satrgr
yaprlabilir.). Vatandaqlartmz (65 ya$ ve iizeri ile 20 yag altrnda bulunanlar harig) ekmek ve unlu ,rurul
ihtiyaglarrnrn karqrlanmasr ile stntrlt olmak ve arag kullanmarnak gartryla lengelii vatandaglarrmrz harig)
ikarnetlerine yliri.irne mesafesinde olan firtna gidip gelebileceklerdir. Frrrn ve urrlu rnarnul ruhsatlr igyerlerine
ait ekrnek da[rtrm araglanyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yaprlabilecek, ekmek'dafirtlrn
arag I anyla sokak aralarrnda kesin likle satrg yaprlmamasrna,

6.4. Lokanta ve restoran tarzr igyerleri, sokafia grkma krsrtlamastnrn oldufiu Cumartesi ve Pazar giinleri 10.00
20.00 saatleri arastnda sadece paket servis geklinde hizmet sunmak Uzere agrk olabilecektir.

7- Yeni bir karar altntncaya kadar i.ilke genelinde hafta igerisinde yer alan gi.inlerde (Pazartesi. Salr.
Qargarnba, Pergembe ve Cuma) 21.00 - 05.0Osaatleri arastnda soka[a grkrna krsrtiarnasr uygulanacaktrr. ilk
uygrrlarna olarak 01.12.2020 Salr giinii saat 21.00'de baglayrp 02.12,2020 Qargamba glinti saat 05.00,de
bitecek gekilde ttim vatandaglartmtz igin soka[a grkma krsrtlamasr getirilecek olup bundan sonraki haftalarda
da Pazartesi, Salt, Qargamba, Pergembe ve Cuma giinleri uygulama yukarrda belirtildi[i gekilde devam
etmesine,

8- Sokafia gtkma ktsttlamasl siiresince i.iretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerilin aksamamasr, sa$lrk,
tarrnl ve ormarl faaliyetlerinin siireklili[ini saflamak amacryla agafirda belirtilen yerler ve kiqiler
krsrtlamadan muaf tutulmasrna,

9- Soka[a grkma ktsrtlamalartntn uygulanaca[r gtinlerde istisna kapsamrnda oldu[unu belgelemek suretiyle;

- TBMM i.iyeleri ve gahganlarr,
- l(amu dlizeni ve glivenliginin sa$anrnasrnda gorevli olanlar (ozel giivenlik gcirevlileri dAhil),
- Zorunlu kamu hizmetlerinin sijrdiiri.jlmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluglarr ile igletrneler
(Havalirnanlarr, limanlar, slnlr kaprlan, giimrUkler, karayollarr, huzurevleri, yaglr bakrm evleri,
rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda gahganlar ile ibadethanelerdeki din gorevlileri,
- Acil Qa$n Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, itlitge Salgrn Denetim Merkezleri, Gog idaresi,
Klztlay, AFAD ve afet kapsamtndaki faaliyetlerde gorevli olanlar ve gontillii olarak gcirev verilenler,
- Kamu ve ozel sa[hk kurum ve kuruluglan, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile
buralarda galrganlar, hekimler ve veteriner hekimler,
- Zorunlu sa$lrk randevusu olanlar (Ktnlay'ayaprlacak kan ve plazma bafrglarrdahil),
- Ilag, trbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfektan tiretimi, nakliyesi ve satrgrna iligkin faaliyet ytiri.iten ig yerleri
ile buralarda gal iganlar,
- Uretim ve imalat tesisleri ile ingaat faaliyetleri ve bu yerlerde galrganlar,
- Bitkisel ve hayvansal i.iri.inlerin tiretimi, sulanmasr, iglenmesi, ilaglanmasr, hasadr, pazarlanmasr ve
nakl iyesinde gal rgan lar,
- Yurl igi ve drgr tagrmacrltk (ihracaUithalat/transit gegigler d6hil) ve lojisti[ini yapan firmalar ve bunlarrn
galrganlan,

- Uri.in velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojisti[inde (kargo dehil), yurl i9i ve yurt drgr tagrmacrhk,
depolama ve ilgili faaliyetler kapsamrnda gorevli olanlar,
- Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda gahganlar,
- Hayvan bartnaklart, hayvan giftlikleri ve hayvan bakrm merkezleri ile bu yerlerin gorevlileri ve gonlillLi
galrgarrlarr, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayrlr Genelgemizle olugturulan Hayvarr Besleme Crr,rbr-r iiyeleri ile
sokak hayvanlarrnr besleyecek olanlar,
- Ikametinin 6nti ile srnrrlr olmak kaydryla evcil hayvanlarmrn zorunlu ihtiyacrnr kargrlarnak iizere dlgan
grkanlar,

- Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluglar; gazete basrm matbaalarr, bu yerlerde galrganlar ile gazete
da$rtrcllan,
- Akaryakrt istasyonlarr, lastik tamircileri ve buralarda 9



- Ekmek tiretiminin yaprldr[r finn ve/veya unlu mamul ruhsatlr igyerleri, tiretilen ekme[irr dafrtrmrnda
gorevli olan araglar ile buralarda galrganlar,
- Cenaze defin iglernlerinde gorevli olanlar (din gorevlileri, hastane ve belediye gorevlileri vb.) ile birinci
derece yakr n lan n I n cenaze leri ne kattlacak olanlar,
- Dolalgaz, elektrik, petrol sektdri.inde stratejik olarak faaliyet gdsteren bLiytik tesis ve igletrneler (rafineri ve
petrokirnya tesisleri ile termik ve dogalgaz gevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde galrqanlar,
- Elektrik, su, do[algaz, telekomiinikasyon vb. kesintiye uframamasr gereken iletim ve altyapr sistemlerinin
sLirdLiri.ilmesi ve arr,alarrnrn gideriln-resinde gcirevli olanlar ile servis hizrneti vermek Lizere gcirevde
oldLrklarrrrr belgelernek gartr ile teknik servis gahganlarr,
- I(argo, su, gazete ve mutfak ti.ipti da[rtrm girketleri ve galrganlan,
- Mahalli idarelerin toplu tagrma, temizlik, katr atrk, su ve kanalizasyon, karla rniicadele, ilaglama, itfaiye ve
mezarlrk hizmetlerini ytiriitmek [zere gahgacak personeli,
- $ehir igitoplLr ulagrm araglarrnrn ( otobi.is, dolmug, taksi vb.) siirtjcti ve gorevlileri,
- Yurt, pansiyon, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn gereksiriirn dLryaca[r temel ihtiyaglann
kargr lanmasrnda gorevli olanlar,
- i9 sa$lr[l ve glivenlifii ile ig yerlerinin gtivenli[ini saflamak amacryla ig yerlerinde bulunrrasr gerekli olan
galrqanlar (ig yeri hekimi, giivenlik gorevlisi, bekgi vb.),
- Otizm, a[rr mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Gereksinimi" olanlar ile bunlann veli/vasi veya
refakatgileri,
- Mahkerne karart gergevesinde gocuklan ile gahsi mtinasebet tesis edecekler (mahkeme karannr ibraz
etmeleri gartr ile),
- Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor mi.isabakalanndaki sporcu, ydnetici ve di[er gorevliler,
- Qalrganlarr ingaat alantnda bulunan gantiyede konaklayarak yaprmr devam eden bi.iyi.ik irrgaatlar ile
buralarda galrganlar (Bu madde l<apsamrnda ingaat ve konaklama aynr gantiye alanr iginde ise izin verilir.
bagka bir yerden gahganlann gelmesine ve gantiyede kalanlann bagka bir yere gitmelerine izirr verilmez.
Qalrgma sadece ingaat alanr ile srnrrhdrr.),
- Bankalar bagta olmak tizere yuft gaprnda yaygrn hizmet a[r olan kurum, kurulug ve igletmelerin bilgi iglem
merkezleri ile galrganlarr (asgari saylda olmak kaydryla),
- OSyVt tarafrndan ilan edilen ve di$er merkezisrnavlara katrlaca[rnr betgeleyenler (bu kigilerin yanlannda
bulunan eg, kardeg, anne veya babadan bir refakatgi) ile srnav gdrevlileri,
- llge Urnurni Htfzrssrliha Kurullartnca izin verilen, gehirlerarasr karayollarr kenarrnda bulunan dinleme
tesislerinde yer alan yeme-i9me yerleri ve buralarda galrganlar,
- Yaklagan yrlsonu iglemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali mtigavir, yeminli mali mi.iqavirler ve bu
mes lek mensuplanyla birlikte galrganlar,

l0- Soka[a grkma krsrtlamasmdaki getirilen sijrelere uymak igin istisna getirilenler drgrndaki tiim igyerleri
hafta igi saat 20.00'de kapatrlmasrna,

1l- Sol<afa grkma krsrtlamasr getirilen stire ve gi.inlerde (hafta igi ve hafta sonunda uygulanacak) agafirda

bel irti len zorunlu hal lerde geh irlerarasr seyahatlere izin veri lmesine,

12- Zorunlu Haller Sayrlacak Durumlara ilgili olarak;

- Tedavi oldufiu hastaneden taburcu olup asrl ikametine donmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan velveya
daha onceden alrnmrg doktor randevusu/kontrolil olan,
- Kendisi veya eginin, vefat eden birinci derece yakmrnrn ya da kardeqinin cenazesine katrlrnak igin veya
eenaze nakil iglemine refakat edecek olan (en fazla 4 kigi),
- BLrlLrndufiu gehre son 5 gi.in igerisinde gelmig olmakla beraber kalacak yeri olmayrp il<amet ettikleri
yerlegim yerlerine donmek isteyen (5 giin iginde geldi[ini yolculLrk bileti, geldi[i arag plakasr, seyahatini
gosteren bagkaca belge, bilgi ite ibraz edenler),
- 0SyVt tarafindan ilan edilen ve difer merkezi smavlara katrlacaklar ve refakatgileri,
- Askerlik hizrnetini tamamlayarak yerlegim yerlerine donmek isteyen,
- Ozel veya kamudan gtnlti sozlegmeye davet yaztst olan,
- Ceza infaz kurumlanndan sahverilen,
Vatandaglanmrz, yul<anda belirtilen durumlann varlr[r halinde
Bakanlrgrna ait EBA$VURU ve ALO 199 sistemleri tizerinden ya
bagvuru yoluyla Seyahat Izin Kurullarrndan izin almak kaydryla dzel

toplu ulagrnr araglarryla veya igigleri
da Valil ik/Kaymakam lrklara dofirLrdan

araglar ry la seyahat edeb i I nre lerine,



l3- YLrkarrda belirtilen mazeretleri tagrmayan kigilerin gehirlerarasr seyahatleri ise ancal< toplu ulagrrn

araglart (ugal<, otobiis, tren, gemi vb.) kullanrlmak suretiyle rntimktin olacaktrr. igi ile ilgili iliyetini
belgeleyen toplu ulagrm araglarrnrn gdrevlileri ile gehirlerarasr seyaliat edecefiini bilet, rezervasyon kodu vb.
ile ibraz eden kigiler soka[a grkma krsrtlamasrndan muaf olmasrna,

l4- Sokafia gtkrna ktsrtlamasr getirilen slire ve gtinlerde 65 yag ve ijzeri vatandaglarrmrzrn ihtiyag duydu[u
temel ihtiyaglarr (ekmek, temel grda vb.) planlama yaprlarak Vefa Sosya[ Destek Birirnleri aracrlr$ryla
karg rlan mas rna

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gOsterilerek uygulamanrn yukarrda belirtildiIi gergevede

eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin sa$anmasr, ahnan kararlara uymayan vatarrdaqlara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi gere[ince idari para cezasr verilmesi, aykrrrlr$rn durumuna
gdre Kanunun ilgili maddeleri gerefiince iglem yaprlmasl ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin
Tllrl< Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglernlerin baglatrlrnasrna,

Oy birliIiyle karar verilrnigtir.
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