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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22.04.202| tarihinde Sayın Vali Kemal ÇEBER başkan-
lığında toplanmış olup;

İçişleri Bakanlığımızın 2I.04.202I tarihli ve "23Nisan2021SokağaÇıkmaKısıtlaması"
konulu Genelgesine istinaden;

Koronavirüs salgınrnın toplum sağlığı ve karnu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve
hastalığın yayitırn hızını kontrol altında tutma aırıacıyIa, salgınla mücadele sürecinin temel
prensipleri olan temizlelik, maske ve mesafe kurallarının yaru sra hayatın her alanrna yönelik
uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımrzın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya
geçirilmektedir. Bu tedbirler kapsamında; I7l202I nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul
Karurımızla sokağa çıkma kısıtlamaları da düzenlennriş olup buna göre hafta içi 19:00- 05:00
saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonları Cumartesi ve Pazar
günlerinin tamamrnr kapsayacak şekilde uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021
Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi ge-
rektiği değerlendirildiğinden; 22 Nisan 2021Perşembe günü saat 19:00'dan26 Nisan 2021 Pa-
zartesi günü saat 05:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bu haftaya özgü olarak 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan26 Nisan 202I Pazartesi
günü saat 05:00'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

1. 17l202I nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız Ek'inde yer alan "Sokağa Çıkma Kı-
sıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli olacak olup, aynı şekilde llgikararımız|a
düzenlenen sokağa,çıkma kısıtlaması sırasında belirli saat aralığında (10:00-17:00) açık olabi-
lecek/sınırlı şe[|[$e faaliyet gösterebilecek işyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruye-
mişçi.) ile şehirle?drasl şeyahat kısıtlamasına dair usul ve esasların 23 Nisan 2021 Cuma günü
de birebir uygulanrlıas-ıha.'

2.I|imizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aşağıdaki esaslara göre kutlanmaslna,

- Milli Eğitim Bakanlığın ın 06.04.2021 tarlhve 23672|12 sayılı yaz|s|doğrultusunda çetenk
sıinma törenlerinin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçek-
leştirilmesine,

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir arayagelmesine neden olabilecek kutlama prog-
ramlarının yapılmamasına, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu
yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoylarr, ses, rşrk ve havai
ıŞık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilmesine,



3. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin tören ve
kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf
tutulmasrna,

4,24-25 Nisan'daki sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet tanınan mali müşavirler ve çalı-
şanları için, bu muafiyetin ikametlerinden iş yerlerine gidiş dönüşle sınıriı olmak kaydıy|a 23
Nisan Cuma gününü de kapsayacak şekilde genişletilmesine,

5- Ilimizde Cuma günleri kurulan semtpazarlarının bu hafta için22 Nisan Perşembe günü ku-
rulmasına yönelik yerel yönetimlerce gerekli izinlerin verilmeİine ,

Kayrnakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulama|arda
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alrnan ka-
rara uymayrİİ..q,l Umumi,Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis
edilmesi ve koiriİ§u suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmaslna,
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