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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı 

Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu 

sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki ilimize kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm 

giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış, 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı 

Genelge ile de bahse konu kısıtlamanın süresi 03 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 24.00’a kadar 

uzatılmıştır. 

Alınan tedbirler sonucunda salgının etkilerinde azalma ve vaka artış hızında bir düşüş 

trendine girilmiş buna karşın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi 

henüz ortadan kalkmamıştır. Gelinen noktada vaka artış hızı, salgının etkilerindeki azalma, 

iyileşen vaka sayısında görülen artış vb. yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte 

ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskin etkin bir şekilde değerlendirilmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.05.2020 tarih ve bila sayılı 

Genelgesi, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. 

maddeleri uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03.05.2020  Pazar günü Sayın; Vali Rahmi 

Doğan başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Bu Kapsamda; 

 

1-) Büyükşehir statüsündeki diğer iller ve Zonguldak ili ile birlikte ilimize ilişkin giriş/çıkış 

kısıtlamalarının 03.05.2020 Pazar günü, saat 24.00 itibariyle sona erecek olması nedeniyle, 

04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş 

saati arasında tedbirlerin devamlığı açısından bir boşluk oluşacaktır. Bu nedenle İlimize 

kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlamalar İçişleri 

Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi 

ile 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı Genelgesinde belirlenen çerçevede 04.05.2020 

Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştır. İlimizde yaşayan/bulunan tüm 

vatandaşlarımızın ilgili Genelgeler ile belirlenen istisnalar hariç belirtilen süre boyunca 

İlimizde kalmaları esas olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü, saat 24.00’dan sonra 

Büyükşehir statüsündeki diğer iller ve Zonguldak ili ile birlikte ilimize ilişkin giriş/çıkış 

kısıtlaması tedbirinin kapsamı tekrar talimatlandırılacaktır. 

 

 



 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararların uygulamasında herhangi bir 

aksaklığa ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 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. 

 

Rahmi DOĞAN                                        

       Vali  

 

 


