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KARAR NO  : Ara Karar-18 
KONUSU  : Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri 
 
 

 İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 
Maddesi gereği 18.04.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak 
Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını 
engellemek amacıyla aşağıda yazılı bulunan kararlar almıştır. 

 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.04.2020 tarih ve 89780865-

153-E.7007 sayılı yazılarında; sosyal hareketliliği ve insanlar teması azaltmak sosyal 
izolasyonu sağlamak için İlimize kara, hava ve deniz yolu ile tüm giriş-çıkışların 18.04.2020 
Cumartesi günü saat 24:00’a kadar geçici süre ile durdurulduğu belirtilmiş, aynı yazıda 
dünyada olduğu gibi Ülkemizde de salgın hastalık tehdidinin devam ettiği bu salgının/bulaşın 
halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve 
sosyal mesafeyi koruma ve yayım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin 
devam etmesine yönelik olarak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İlimize giriş-çıkışların sınırlamasının devam 
etmesinin uygun olduğu kararının verildiği belirtilmiştir. 

 
1- İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 03.04.2020 tarihli kararı ile İlimizde kara, 

hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş-çıkışlar 08.04.2020 Cumartesi günü saat 
24:00’a kadar sınırlandırılmış ve bu durumların istisnaları belirtilmiş olup İçişleri 
Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği 18.04.2020 
Cumartesi günü saat 24:00’den itibaren 15 (on beş) günlük süre ile İlimize kara 
hava ve deniz yoluyla giriş/çıkışların geçici süre ile durdurulmasına, 
 

2- Tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca İlimizde kalmaları esas olacaktır. 
 

3- İlimizde yapılacak giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik belirlenen istisnalar 03.04.2020 
tarih ve Ara Karar-12 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararında belirtilmiş 
olup 18.04.2020 Cumartesi günü saat 24:00’den itibaren geçerli olacaktır. 
 

4- İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30.03.2020 tarih ve Ara Karar-9 Nolu 
oturumunda ‘‘çeşitli cadde ve sokaklarda konuşlandırılmış bulunan taksi 
duraklarında yine sosyal mesafe kuralının sağlanması, izolasyonun sağlanabilmesi 
için duraklarda en fazla 3 adet taksi bulundurulması’’ yönünde karar verilmiş olup 
ihtiyaçlara cevap vermediği görülerek bu sayının 5 (beş)’e çıkarılmasına, 

 
 Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, mağduriyetlere neden 
olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 
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 Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;  

 
 Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara 
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 18.04.2020 
 
 
 

 
 


