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DENIZLI ir, uvrunNi TTMZTSSIHHA MECLIS KARARI
Denizli

il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hfzrssrhha Kanunu'nun 23,

maddesine gdre,

Vali Ali Fuat ATIK bagkanhgrnda, COVID-I9 tedbirleri

hususunda ola[anristii

toplanmrgtrr.

Koronavir0s (Covid-l9) salgrmmn i.ilkemizdeki seyrinin delerlendirildigi 13 Nisan 2021
tarihli Cumhurbagkanhsr Kabinesi toplarftrsrnda alman "krsmi kapanma" karan do$rultusunda
igigleri Bakanhprnn 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayilr Genelgesi ile krsmi kapanma siirecinde
uyulmasr gereken usul ve esaslar belirlenmig, krsmi kapanma siirecinin en dnemli tedbirlerinden
birisi olan sokafa grkma krsrtlamalanrun hafta igi 19.00-05.00 saatleri araslnda,'hafta sonlannda
Cumartesi ve Pazar gtinlerinin tamammr kapsayacak gekilde uygulanmasr dngdriilmtiq ve il
Umumi Hfzrssrhha Meclis Kararlartmrzla uygulamaya gegirilmigtir.

igiqleri Bakanh[rnn21,04,2021 tarihli ve'(23 Nisan 2021 Sokafa Qrkma Krsrtlamasr"
konulu yazrsma istinaden; Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramt nedeniyle resmi tatil olan23
Nisan 202I Cwrta giiniiniin de bu hafta sonu uygulanacak sokala grkma ktsttlamastna dahil
edilmesi gerekti[i delerlendirilmiq olup, buna gdre 22 Nisan 2021 Perqembe giinii saat
19.00'dan 26 Nisan 2021 Pazartesi gtinii saat 05.00'a kadar sokafa grkma ktsttlamast
uygulanmasrna, bu haftaya dzgi.i olarak 22 Nisan 2021 Pergembe gtinfl saat 19.00'dan26 Nisan
2021Pazartesi giinti saat 05.00'akadar uygulanacak olan sokafa grkma ktsttlamast kapsamrnda;
igiqleri Bakanh[rnn 14.04.2021 taihli ve 6638 sayrh Genelgesi Ek'inde yer alan "Sokala
Qrkma Krsrtlamasmdan Muaf Yerler ve Kigiler Listesi" gegerli olacak olup, sciz konusu
genelgenin 1 inci ve 3 tincii maddelerinde dtizenlenen sokafa grkma ktsttlamast srasrnda
belirli saat arah[rnda (10.00-17.00) agrk olabilecek/smuh gekilde faaliyet gosterebilecek
igyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiggi) ile gehirlerarasr seyahat
krsrtlamasrna dair usul ve esaslarm 23 Nisan 202I Cwna giinii de birebir uygulanmasrna,
2) il merkezi ve ilgelerimizde Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramrrun agalrdaki esaslara gd,re
1)

kutlanmasrna,

Milli Egitim Bakanhlrmn 06.04.2021taihve 23672112 sayrh yazLsr dofrultusunda
sunma tdrenlerinin

fiziki

gelenk

mesafe kogullanna uygun gekilde asgari di.izeyde katrhmla

gergekleqtirilmesine,

Qelenk sunma torenleri drgrnda kigilerin bft aruya gelmesine neden olabilecek kutlama
programlarrnrn faprlmamaslna, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayrammm
cogkusunu yansrtabilecek bagta kolluk araglarrndan olugmak izere arag konvoylarr, ses, tgtk
ve havai rprk gdsterileri, mobil araglarla gdsteriler ile gevrimigi etkinliklere alultk

3)

verilmesine,
Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramr kutlama tcirenlerinde gdrevli olan kiqilerin tdren ve
kutlama programlart stiresi ile smrrh olmak kaydryla soka[a grkma krsrtlamalarrndan muaf
tutulmasma,

Uygulamada herhangi bir aksakhla meydan verilmemesine ve malduriyete neden
olunmamasrna, aLnan kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gere[ince idari iqlem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramglara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsammda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna,
Oy

birlifiyle karar verilmiqtir.
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