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İLÇE HIFZSSIHHA KURULU KARARI 

 

            İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 18.04.2020 günü saat 19.00’da 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanununun 24. Maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile Kaymakam Ali Rıza ÇALIŞIR 

başkanlığında toplanmış olup,   

 

İlgi: a) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi 

        b) 04.04.2020 tarihli ve 6237 sayılı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi 

        c) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu  

 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 

olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı 

artmaya devam etmektedir. Ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs 

(Covid19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı 

bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının 

engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi 

gereksinimi artmakta; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve 

kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. 

 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını 

tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin 

faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda 

uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının 

biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük 

önem arz etmektedir.  

 

Bu kapsamda, ilgi (a) ve ilgi (b) Genelgelerle sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için İzmir’de dahil olmak üzere Büyükşehir 

statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm 

giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar sınırlandırılmış/yasaklanmış 

ve bu durumların istisnaları belirlenmiştir. 

 

Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın tehlikesinin devam etmesi 

nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18/04/2020 tarih ve 7007 sayılı yazıları  

doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci 

ve 72 nci maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuştur: 

 

1. İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) 

yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük 

bir süre için geçici olarak durdurulacaktır. 

2.  İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları 

esas olacaktır. 

3. İlimiz giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgeler ile Kaymakamlığımızın 

2020/14 sayılı kararında belirtilen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da 

geçerli olacaktır.  



            Yukarıda belirtilen tedbirlere uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 

ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 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 inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 


