İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
KARAR TARİHİ: 30/12/2020
KARAR SAYISI: 2020/79

Ağlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 30.12.2020 tarihinde saat 15.00’da Ağlı Kaymakam V. Ökkeş
Safa TÜRKOĞLU başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin
katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında cadde, bulvar ve meydanlarda yılbaşı
öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini görüşmek.
KARARLAR:
Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda
Koronavirüs (Kovid-19)salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun
malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının
devamı açısından büyük önem taşımaktadır.Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamasının önümüzdeki hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe
günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.
İçişleri Bakanlığının 23.12.2020 tarihli ve 21267 sayılı ve 27.12.2020 tarihli ve 21494 sayılı
Genelgeleri ile; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle
birlikte Kovid-19salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler de belirlenmişti. Bu
kapsamda Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz
şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatı
da verilmiştir.
Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik
faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde
yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından
oldukça önem arz etmektedir.
Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat
10.00’a kadar; İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci
maddeleri kapsamında;
1- Daha önceki kararlarımızda 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz ile 20 yaş altı genç ve
çocukların Cuma namazını rahatça kılabilmeleri için düzenleme yapılmıştı.01.01.2021 Cuma günü
camiye gidecek tüm vatandaşlarımızın (65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı olanlar dahil) saat 12.00 ila 14.00
arasında araç kullanmamak kaydıyla (engelliler hariç) evlerine en yakın camilere gidip gelmelerine
(daha önce camilerle ilgili alınmış diğer kararlara da uymak kaydıyla) müsaade edilmesine,
2- İlçe merkezinde simgesel özellikleri bulunan, şehirle özdeşleşen veya kutlama/toplanma
alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dâhil olmak üzere tüm
girişlerin sınırlandırılmasına,
3- Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılmasına ve sınırlama
getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin
alınmasına,
4- Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin
(yabancı turistlerde dâhil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine,
Karar verilmiştir.
İş bu kararların tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve
kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, bu ve bundan önceki alınan maddesi gereğince
idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun
195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar verildi.

