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KARARI

Karar No z 2021/20
Karar Tarihi : 22/04/2021

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igiqleri Bakanh[r iller idaresi Genel
Miidiirliifii,ntin

2l'04'2021 tarihti ve 7377 sayir "23 Nisan 2021 Sokaga
Qrkma Krsrtlamasr,, konulu Genelgesi
kapsamrnda altnacak teclbirleri kararlagtrrmak amacryl a, 1593
sayrh lJmumi Hrfzrssrhha Kanunu,nun
26' maddesine istinaden22.04.2021 tarihinde Kaymakam Nuri o2npn
bagkanlgrnda gergekleqririlen
olafanr.istri gortiqmede agagrdaki kararlan almrptrr.

cUNnntr:
Ttim dtinyayr tehdit etmeye devam eden ve Diinya Saghk orgiitti tarafindan
pandemi olarak
nitelendirilen Koronavinis (covid-19) salgrnrndan vataniaglarimrzr
kJrumak ve salgrnrn yayrlmasrnr
engellemek amactyla Covid-19 Salgrn Yonetimi ve
Qahgma Rehberi uyannca gereken tedbirlerin
lr
Karafla$tlnlmasl.
KARAR:
Igiqleri Bakanlrlrnr' yuka'da zikredile. Geriergesiyre;
Koronaviriis (covidl9) salgurrrun rilkemizdeki seyrinin de[erlendirildigi 13 Nisan
2021 tarrhlj
Curnhurbagkanh[r Kabinesi toplantrsrnda ahnan "krsmi kapanma" karan
dofirultusunda igigleri

Bakanhlr.Genelgesi ile krsmi kapanma si.irecinde uyulmasr gereken usul
ve esaslarin belirlendifii,
Igigleri Bakanh$r'nn 14.04.2021 tarih 6638 sayrh Genelgesi ile krsmi kapanma
siireJinin en
onemli tedbirlerinden birisi olan sokaga grkma krsrtlamalarrnrn da di.izenlenmig
oldugu ve buna g6re
hafta igi 19'0005.00 saatleri arasmda uygulanan soka$a qrkma krsrtlamasrnrn hafta
sonlarrnda
Cumartesi ve Pazar gtinlerinin tamamlru kapsayacak gekilde uygulanmasrnrn
ongoriildiigii,
Bu dofrultuda Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramr nedeniyle resmi tatil olan
23 Nisan 2021
g{iniiniin
Cuma
d..9y hafta sonu uygulanacak soka[a grkma krsrtlamasrna dahil edilmesi gerektiginin
de[erlendirildiEi bildirilerek, Vali ve Kaymakamlarc4 Umumi Hrfzrssrhha Kanunu,nun
27. ve 72.
maddeleri uyannca gerekli kararlarrn ivedilikle ahnmasr istenmiqtir.
Sciz konusu Genelge ile bildirilen hususlar rEr[rnda yaprlan gortigme
sonunda;
1.22 Nisan 2021 Pergembe gtinti saat 19.00'dan 26 Nisan 2021 Paz.artesi giinti saat 05.00'a
kadar sokaga grkma krsrtlamasr uygulanmasrna.
Buhaftaya ozgti olarak 22 Nisan 2021 Perqernbe giinti saat 19.00'dan 26 Nisan 2021 pazartesi
gtinii saat 05.00'a kadar uygulanacak olan sokafia grkrna krsrtlamasr kapsamrnda;
a) il Hrfzrssrhha Kurulunun 14.04.2021 tarihli ve 2021123 sayrh ve ilge Hrfzrssrhha
Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli ve 2021118 sayrh Kararlan Ek'inde yer alan .,Soka[a
erkma
Knttlamastndan Muaf Yerler ve Kigiler Listesi"nin gegerli olmasma, aynr Kararlarrn I inci
ve 3
iincii maddelerinde drizenlenen sokafia grkma krsrtlamasisrrasrnda belirli saat arallrnda (10.0017.00)
aqrk olabilecek/srntrh gekilde faaliyet gcisterebilecek igyerleri (bakkal, market, -kasap,
manav ve
kuruyemiEgi) ile gehirlerarasl seyahat ktsttlamasrna dair usul ve esaslann 23 Nisan
2021 Cumag1n1 de
birebir uygulanmasrna,

b)

ilgemizde Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramrnrn agalrdaki esaslara g6re kutlanmaslna;
o Milli E[itim Bakanh[rnn 06.04.2021 tarihli ve 23672112 sayrl yazrst dofrultusunda
gelenk sunma torenlerinin fiziki mesafe kogullanna uygun gekilde asgari diizeyde
katrlmla
gergeklegtirilmesine,

' Qelenk sunma torenleri drgrnda kiEilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlan-ra
programlartntn yapthnamaslna, bunun yerine Ulusal lrgemenlik ve
Qocuk llayramrprn coqkusurur
yansrtabilecek bagta kolluk araglarrndan oluqmak iizere arag konvoylan, ses, rqrk
ve havai rqrk
giisterileri, mobil araglarla giisteriler ile gevrimigi etkinliklere afrrhk verilmesine,
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c) ulusal Egernenlik ve Qocuk Bayramr kutlama torenlerinde gdrevli
ve kutlama programlan siiresi ile srnrrir olmak kaydryla soka[a grkma olan kiqilerin de tiiren

krsrtlanralanndan muaf.

tutulmalarrna.

2. Yukanda belirtilen hususlann uygulanmastnln, takip ve
denetirninin Dogemealtr
Kaymakamhfir, Doqemealtr Belediyesi. senel kolluk birirnleri
ve ilgili ilge mtidiirltikleri taraflndan
koordineli bir qekilde yaprlmasrna,

3. ilge Umumi

Hrfzrssrhha Kurulu,nun aldr$r kararlara uyulmamasr halinde
ve her seferinde

ayrr ayn,

a) 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi geregince
3.150100 TL idari para
cezasl uygulanmasrna,
b) 5326 sayrh Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerefiince idari para cezasl
uygulanmasrna,
c) 5237 sayrh Ttirk Ceza Kanunu'nun Bulaqrcr Hasta-hkla-ra iliqkin i"Juirr...

avk|., Dau.anmu
baqhkh 195' maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan
tedbirlere uymayan kiqi, iki aydan
.', htikmti uyu.,n.u,-b; ;uk*. uymayan kigilerin,
haklarrnda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek iizere adlimakamlara
bildirilmesine,
d) igyerleri ve firmalar hakkrnda ilgili mevzuat uyannca gerekli yaptrlmla'n
uygulanmaslna.
ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca,5442 sayrh il idaresi Kanunu'nun
lllC maddesi ve 1593
sayrlr Umumi Hrftrssrhha Kanunu'nun 27. ve lZ. miaaeteri
uyannca,22.04.2021 tarihinde oybirligi
ile karar verilmiptir.
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