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KARAR TARİHİ  : 21/04/2021 

KARAR NO          : 2021/20 

GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid–19 (23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlaması hk.) 

 

 Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere 

uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak 

uygulanmaktadır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgının ülkemizdeki seyrinin değerlendirildiği 13 Nisan 2021 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan “kısmi kapanma” kararı doğrultusunda İçişleri 

Bakanlığımızın 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelge’ si doğrultusunda, 14.04.2021 tarih ve 2021/17 

nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz kararı ile kısmi kapanma sürecinde uyulması gereken usul ve esasla 

belirlenmiştir. 

İçişleri Bakanlığımızın 21.04.2021 tarih ve  7377 sayılı Genelge’ si doğrultusunda, Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021 Cuma gününün de bu hafta sonu 

uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edileceği. Buna göre, Nevşehir il genelinde 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 kapsamında; 

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 14.04.2021 tarih ve 2021/17 nolu kararın Ek’ inde  yer 

alan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” 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 şehirler arası seyahat 

kısıtlamasına dair usul ve esasların da 23 Nisan 2021 Cuma günü uygulanmasına, 

2. İlimiz genelinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacaktır. 

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk 

sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla 

gerçekleştirilmesine, 

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama 

programlarının 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, 

3. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve 

kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf 

tutulmasına, 

 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle 

Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle 

planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip 

edilmesine, 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik Kanununun 

ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta 

olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç 

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  


