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KARAR
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03.04.2020 Cuma günü saat 21.30'da Vali Yardımcısı Mehmet Ali
ÖZYİĞİT başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan
Koronavirüs (COVIT-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok
hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin
en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak
şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi
gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu
düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;
1. İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.)
yapılacak tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir
süre için geçici olarak aşağıda sıralanan istisnalar hariç olmak üzere durdurulması,
a. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak
üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin
lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve
araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma
irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile
72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu
şekilde giriş/çıkışısınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri
süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda
sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.
b. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı
yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade
edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen
illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da
konaklama yapamayacaklardır.
c. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu
malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji
sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev
belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
d. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve
işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu
durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz
etmek şartı ile yapılabilecektir.

e. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış
yapabileceklerdir.
f. Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, İl Pandemi Kurulunun önerileri
doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak
diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenecek Seyahat
İzin Belgesi ile giriş/çıkış yapabilecektir.
2. 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat
24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanması,
3. Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske
ile girmelerinin zorunlu olması ve maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de
geçerli olduğu,
4. Vatandaşların, meydanlarda sokak ve caddelerde; sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak
yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi yan yana yürüyen vatandaşların sosyal
mesafeyi gözeterek yürümelerine için uyarılması,
Kararları alınmıştır.

