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Karar No: 2020 / 19
Karar Tarihİ : ll3.ol.ZOİll

1593 sayılı Unrumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, ilgili Bakanhklar
taraflndan yayunianan geneigeier, taiiınatiar ve riuyuruiiıı, çerçevesinde gerekli tiiizenieıneieri
YaPınak amacıyla İ Umumi Hıfzıssrhha Kurulunca gerçekleştirilen olağanüstii görüşmede
aşağıdaki kararlar alınmıştır;

GUNDEM:

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı butaşabilen ve enfekte olan insan sayrsı
ttim DünYadal'ıızlı Şekilde yükselen Coronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından
oluŞfurduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arasl temasl azaltaraksosyal
izolasYonun mutlak şekilde sağlanmasr hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsiin
YaYılımı hızlanarak vaka saysı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatanclaşlarımızın hayatlannı
kaYbetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep
olunmaktadır.

Coronavirüs salgrnınrn giıriildügü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurultmun
önerileıi dofoultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlan
iarafindan bii-çok tcdbir karari alinmış vc bu kararlar cş zaırianli olarak fliııizdc ,ic titizliklc
uygulanmıştır.

Bu ÇerÇevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayıır Cumhurbaşkanımızrn
talimatlan doğrulfusunda, İl İdaresi Kanununun lL/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununurr
27 nci ve 72 nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı İller Idaresi Genel Müdiirlüği.iniin 03.04.2020 tarih
ve bila saYılı "Şehir Giriş/Çılaş Teıibirleri ve Yaş Srnrrlaması" konulu yazlsı gereği, daha
önce alınmış olan kararların etkinliğinin arthnlarak virüsün yaylmasını engellemek, toplum
sağlığı ve kanu diizeni korumak için İlimizde de aşağdaki ek tedbirlerin alınması zaruriyeti
oluşmuştur.

KARARLAR:

A- İimlzln de içerisinde bulundugu Büyükşehir statiisünde olan 30 İl lçin alrnmasr
gereken tedbirler kapsamrnda;

l- I[ sınırlanndan kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.)
yapılacak ttim giriş/çıkışlann 03 Nisan 2020 Cuma gtinü saat 24.00'den itibaren 15
gii"lülk bir siire için geçici olarak dwdurulmasına,

2- İliınizde yaşayan ttinr vatandışlaırnrızın beliıtilen sfu,e boyınca, İliınizde kalmasıırıır esas
olacağna,
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3- İlinrizde ancak aşağıda belirtilen durumlaıda giriş/çıkışlara izin verileceğine;

a-) Temel ihtiyaç ( gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak
iizere tiim tieari faaliyet'|erin siirekliliği için gerekli olan iin_in ve/veya ınalzeınelerin lojistiği,
riretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlannın; malın
cinsi, teslimat yerİlalıcı adresi, teslinrat tarihini gösteten taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya
fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceSne, belirtilen amaç|ar|a kısıtlanan illere giriş
YaPanlar, giriş amacını gösteren belgeler ||e 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden aynlarak ilk
ÇikiŞ ilinc döncbilcccklcrinc, biı şckildc girişiçikişi srnirlairdirılai,ı illcrc gircn ticari araç
stirücülerinin seyahatleri siiresince, değişim sürelerine uyarak maske takma, temas gerektireır
durumlarda sos yal mesafeyi koruma zorun luluğu lıulrrnduğuna,

b-) Yuıt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yiik taşımacı[ığ yapanlann
gınŞ-çıİış yasağı getınlen ılimizclen traırsıt şekiide geçişienne müsaade e<iıleceğine, bu şekiide
h'ansit geçişlerine izin verilen ticari ytik taşıycılarının ilimizde zorunlu dinlenme
molalan/süıeleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklanna,

c-) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duydugu malzemenin
nakli ve iiretimınin gerçekleşmesinde göreviı olaniar ve araçları; enerji sektöriıncie görevlı
olduklarına dair ilgili şirket tarafindan düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile
girişiçıkış yapabileceklerine,

d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve
iŞyerierinin tarklı ilierde buiunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışiaıını; bu durumu
ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile
yapılabileceklerine,

e-) BaŞta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizrnetinin sürekliliğinin sağlanmasında
göreviı olaniar; göreviı oiduklanna dair beige veya kımlıkle gıriş/çıkış yapabilecekierıne,

f-) Yukanda saylanlar dışında yer almakla birlikte, Vali başkanhğında ilgili meslek kuruluşlan
(ticaret velveya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan "İl
Pandemi Kurulları"nın önerileri doğrultusunda illerin özel duumtarı göz önünde tutularak İl
Umumi Hıfzrssıhha Kurullannca alrnacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere
özgtilenmiş olanlann, Kaymakamlıklar tarafindan diizeırlenecek "Seyahat İzin Beügesi" ile
girişiç*ış yapabileceklerine,
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B- 81 İimlzl kapsayacak şekilde İlimizde de alınmasr gereken tedbirler kapsamında;

l- İlimiz geneli tüm ilçeleıimizde 00.0i.2000 taıihinden sonra doğmuş olanlann sokağa
Çri<malannın 03.M.2020 tarihi saat 24.00'den itibaren geçici oiarak yasaklanmasrna,

Z- İlimiz geneli ttim ilçelerimizde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat Z4,}}'denitibaren şehir içi
hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedhirlerin, il Pandemi
Kurulunda görüşülmesine, İl Parıdemi Krrrulunca tavsiye edilen hususlann İl Umumi
Hıfzıssıhha [(ıınıllannela karara bağlanarak ııygrı|anmaya elerhal başlanmasının
sağlanmasrna,

3- İlimiz geneli ttim ilçelerimizde pazat yen, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine
vatandaŞlannızln ve çalışaıılann ınaske ile ginne zorunluluğunun getirilmesinİ, maske
takma zorunluluğunur pazarlarda satrcılar için de geçerli olacağına,

4- İlimiz geıreli ttim ilçelerimizde meydaırlarda sokak ve caddelerde; vatandaşlau:ın sosyal
mesafeYi gözetmeden toPlu olarak yiiıtimelerine veya bulunmalanna izin
veıilmeYeceğine, Yan lana ytirüyen vatandaşlannirzrn ise yine İosyal mesdfeyi gözeterek
ytirümelerine dikkat çekileceğine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamalarda herhangi bir aksaklığa ıneydan
verilmemesine ve mağduriYetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 incj maddesi gereğince idari para 

"İru"İ 
verilmesi başta

olmak üzere aYkrnlığın durumuna göre Kanunun ilgili ınaddeleri gİreğince işlem yaprlmasına,
konusu suÇ teŞkil eden dawanışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsaınında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.


