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: 04.05.2020
: Ara Karar-26
: Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri Kısıtlamalar

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.
Maddesi gereği 04.05.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak
Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı Meclisimizce alınan kararlara ilave olarak aşağıda
yazılı bulunan kararları almışlardır.
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 18.04.2020 tarih ve Ara Karar-18 Nolu
oturumunda şehir giriş/çıkış tedbirleri görüşülerek İçişleri Bakanlığımız Genelgeleri
doğrultusunda 18.04.2020 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün süreyle İlimize tüm giriş ve
çıkışlara genelgede belirtilen istisnalar dışında kısıtlamalar getirilmiş karar gereği için İlçe
Kaymakamlıklarına ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Alınan karar ile İlimize
giriş/çıkışlara getirilen kısıtlamalar 03.05.2020 günü saat 24:00 itibariyle dolmuştur.
Akabinde İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 03.05.2020 tarih ve Ara Karar-24 Nolu
oturumunda şehir giriş/çıkış tedbirleri görüşülerek İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğünün 03.05.2020 tarihli Genelgeleri doğrultusunda 04.05.2020 saat 24:00’e kadar
uzatılmıştı.
Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile
ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak
iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri
doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek ilimizin de aralarında bulunduğu 24 ilde
kısıtlamanın devamına karar verilmiştir. Bu karara istinaden aşağıdaki kararlar alınmıştır;
İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.)
yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat
24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacaktır.
b) İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde
kalmaları esastır.
c) Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik İç İşleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235
sayılı ve 04.04.2020 tarihli ve 6237 sayılı Genelgesi ile belirlenen usul, esas ve
istisnalar bu kısıtlama dönemi için de geçerli olacaktır.
d) Yine alınan tedbirlerle ilgili olarak İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20.04.2020
tarih ve Ara Karar-19 Nolu karar ile 14 (On dört) gün süreyle süre ile ilçeler arası
giriş/çıkışlara kararda yer alan istisnalar dışında kısıtlamalara gidilmiş olup,
kısıtlamanın 04.05.2020 saat 24:00 dan itibaren 15(On beş) gün süre ile uzatılmasına,
a)

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan
kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince
idari para cezası verilmesi,aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılması,konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195.
Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 04.05.2020

