
 
T.C. 

ÇUBUK KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Karar Tarihi : 30/12/2020 

 

 

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Çubuk İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30/12/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Çubuk Kaymakamı Adem KELEŞ 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

 

  Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat 

döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her 

alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek 

uygulamaya geçirilmektedir. 

 

Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda 

Koronavirüs (Covid19) 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 kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 

Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü 

saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını 

kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma 

kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti;  

 

         Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü 

saat   10.00’a kadar; 

 

İlçe merkezimizde bulunan, kutlama/toplanma alanı olarak bilinen Atatürk Parkı ve 

Atatürk Caddesine tüm girişler sınırlandırılmasına, 

 

        Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılmasına ve sınırlama 

getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik 

tedbirlerinin alınmasına, 

 

        Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin  bir 

araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine, 

 

İlgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın 

yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere 

uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verildi. 


