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TOPLANTI TARİHİ: 22.04.2021
KARAR SAYISI: 19
Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’ın başkanlığında aşağıda isimleri ve
imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 22.04.2021 tarihinde saat 11:30’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizdeki seyrinin değerlendirildiği 13 Nisan 2021 tarihli
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alman “kısmi kapanma” karan doğrultusunda T.C. İçişleri
Bakanlığınca yayımlanan 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelge ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca
2021/17 ve 2021/18 nolu kararları alınarak kısmi kapanma sürecinde uyulması gereken usûl ve
esasların belirlendiği,
Kısmi kapanma sürecinin en önemli tedbirlerinden birisi olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilgili
genelge ve kararda düzenlenerek hafta içi 19.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cumartesi ve
Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulandığı, aynı şekilde T.C. İçişleri Bakanlığının
21.04.2021 tarih ve 7377 sayılı genelgeleri gereğince, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle
resmi tatil olan 23 Nisan 2021 Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma
kısıtlamasına dâhil edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
/
Buna göre:

j

1. 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a
kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
j
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 kapsamında;
;
2. İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2021/17 ve 2021/18 nolu kararlarında yer alan “Sokağa
Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler” geçerli olacak olup, aynı şekilde 2021/17
nolu kararın 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) ile şehirlerarası seyahat
kısıtlamasına dair usul ve esasların 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir uygulanmasına,
3. İlçemizde gerçekleştirilecek tören ve kutlamaların aşağıdaki esaslara göre kutlanmasına;
•

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı ■yazısı
doğrultusunda çelenk sunma törenlerinin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde
asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilmesine,
Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek
kutlama programları yapılmamasına, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere
araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil^araçlarla gösteriler ile
çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilmesine
1

4. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin de tören
ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydı yİ a sokağa çıkma kısıtlamalarından
muaf tutulmasına,
;l

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat Hükümleri,
çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmalârın/tedbirlerin ivedilikle
planlanmasıria/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kuramların yetkili makamlarca verilecek görev ve
talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Usulüne göre alman ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi, TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince; işlem
yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde kolluk
kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine
getirilebilmesine,
j
İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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