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İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI
İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2021tarihinde Kaymakam Deniz PİŞKİN’in
Başkanlığında aşağıdaki isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak gündemdeki
konular karara bağlandı.
GÜNDEM:
İlimizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında “23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma
Kısıtlaması” hakkında görüşmek.
KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid19) salgınının ülkemizdeki seyrinin değerlendirildiği 13 Nisan
2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan “kısmi kapanma” kararı
doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile
kısmi kapanma sürecinde uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir.
İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesinde kısmi kapanma sürecinin
en önemli tedbirlerinden birisi olan sokağa çıkma kısıtlamaları da düzenlenmiş olup buna
göre hafta içi 19.00 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta
sonlarında cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanması
öngörülmüştür.
Bu doğrultuda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021
Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dâhil edilmesi
gerektiği değerlendirilmektedir. Buna göre 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26
Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bu haftaya özgü olarak 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi
günü saat 05.00’a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ve İl İdaresi Kanunu’nun
11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;
1. 14.04.2021 tarih ve 2021/26Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararımızda yer alan “Sokağa Çıkma
Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” geçerli olacak olup, aynı şekilde mezkûr
kararımızın 1’inci ve 3’üncü maddelerinde düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında
belirli saat aralığında (10.00 17.00) açık olabilecek/sınırlı şekilde faaliyet gösterebilecek
işyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi vb.) ile şehirlerarası seyahat
kısıtlamasına dair usul ve esasların 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir uygulanmasına,
2. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aşağıdaki esaslara göre kutlanmasına,
Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk
sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla
gerçekleştirilecektir.
Çelenk sunma töreni dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama
programları yapılmayacak, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu
yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai
ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecektir.
3.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin de tören
ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından
muaf tutulmasına,

Hususlarında karar verilmiştir. İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından
uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak
üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar verildi.

