
KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 
 

Karar No: 2020 / 28 

Karar Tarihi: 18.04.2020 

 

GÜNDEM:  

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı 

04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı Genelgeleri gereği sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması 

azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için İlimize 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 belirlenmişti. 

Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam etmektedir. 

Bu salgının/bulaşın halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal 

izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından 

alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler 

ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; Büyükşehir statüsündeki İllerde ve 

Zonguldak İlinde şehir giriş çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu 

kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 

6235 sayılı Genelgesi ile 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı Genelgesi gereği çizilen çerçevede, 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı Genelgesi, İl 

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

uyarınca, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıda belirtilen tedbir kararları alınmıştır. 

 

KARARLAR: 

1-)  Büyükşehir statüsünde olan İl sınırlarımızdan 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 süre için geçici olarak durdurulmuştur. 

2-) İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca İlimizde 

kalmaları esas olacaktır. 

3-) Şehir giriş çıkış kısıtlamasına yönelik İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı, 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı Genelgeleri 

gereği belirlenen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24.00’den sonra da geçerli 

olacaktır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararların 

uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve 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 Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, Oy birliği ile karar verildi. 


