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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan 

sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid19) salgınının, halk 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi 

hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; 

vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu 

düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin  Wuhan  kentinde başlayarak tüm dünyaya tehdit etmeye 

devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüsü 

(KOVİD-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 

İl Hıfzıssıhha Kurulu 18.04.2020 Cumartesi  günü Sayın Vali rahmi DOĞAN Başkanlığında 

olağanüstü toplandı; 

 

1- Sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak,   sosyal izolasyonu sağlamak için      

Büyükşehir statüsündeki  ilimizde  03.04.2020 tarih ve 18 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla 

İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03.04.2020 Cuma 

günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuş,  bu durumların 

istisnaları belirlenmişti. 

 

 Bu kapsamda; Hatay  ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu 

ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 

2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak 

durdurulmasına, 

 İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca 

İlimizde kalmaları esas olacaktır. 

 Şehir girişçıkış kısıtlamasına yönelik  18 ve 20 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul ile 

belirlenen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli 

olacaktır. 

 

    2-  İlimizde faaliyet gösteren 

 Bakkal, Manav, v.b işyerleri 

 Büfe, lokanta ve  paket servis yapan v.b işyerlerinin 18.04.2020 cumartesi 

gününden   itibaren çalışma saatlerinin gece 23.00’da sonlandırılmasına, 

 

 

 

 

 



 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca 

gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 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 başlatılması hususunda; 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

Rahmi DOĞAN                                        

       Vali  


