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İlgi : a) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.
b) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
c) İçişleri Bakanlığının bila tarihli ve 89780865153 sayılı yazısı.

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı
tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid19) salgınının, toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi
hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta;
vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde
bozulmasına sebep olunmaktadır.
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; bugüne
kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği
değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda;
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 (C) maddesinde “İl sınırları içinde huzur ve
güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin
sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için
vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı
durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi
belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve
çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için
sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların
seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin
taşınması ve naklini yasaklayabilir” hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve
İçişleri Bakanlığının ilgi (c) de kayıtlı yazısı doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
kararı ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca; il ve ilçelerimizde
01.01.2000 tarihi ve üstü doğumluların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den
itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(fBJHtN-G6Of6j-StPWnw-fG1z8W-5jgSM5XZ) kodunu yazınız.
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Bu Karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
İlanen tebliğ olunur.
Kamuran TAŞBİLEK
Vali
Kamuoyuna
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(fBJHtN-G6Of6j-StPWnw-fG1z8W-5jgSM5XZ) kodunu yazınız.
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