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     SİLİFKE KAYMAKAMLIĞI 
           İlçe Sağlık Müdürlüğü 
 

İLİ          :MERSİN                                         KARAR TARİHİ:18/04/2020 
İLÇESİ  :SİLİFKE                                         KARAR NO         :04/11 
 
 

İLÇE HIFZISIHHA MECLİSİ KARARI 
 

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 18.04.2020 tarihinde saat 22:30 da Kaymakam Ersin EMİROĞLU başkanlığında 
aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile olağanüstü toplandı. 

 

 Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada 
hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek 
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi 
haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın 
hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep 
olacaktır.          

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 ile 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı 
Genelgeleriyle sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için Büyükşehir 
statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden 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 illerde ve Zonguldak ilinde şehir girişçıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu 
kararlaştırılmıştır.          

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızın 03.04.2020 tarih ve 6235 ile 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı 
Genelgeleriyle çizilen çerçevede, İçişleri Bakanlığımızın 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı Genelgesi de dikkate 
alınarak İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca 
aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerek duyulmuştur. 

 1- İlimiz için 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 
durdurulacaktır.  

2- İlçemizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas 
olacaktır.  

3- Şehir girişçıkış kısıtlamasına yönelik İçişleri Bakanlığımızın 03.04.2020 tarih ve 6235 ile 04.04.2020 
tarih ve 6237 sayılı Genelgeleriyle belirlenen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli 
olacaktır. 

 
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere 

neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi 
gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 
gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu; 

 
      Söz konusu kararlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
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    BAŞKAN                                    ÜYE      ÜYE                                ÜYE 
 
Ersin EMİROĞLU                    Sadık ALTINOK              Dr. Hakan YENER             Abdullah YILMAZ 
 Kaymakam                               Belediye Başkanı              İlçe Sağlık Müdürü       B.Şehir Bel .Silifke Koord.Şb.Md. 
  
  imzalıdır                                      imzalıdır                             imzalıdır                        imzalıdır 
 
 
                
     ÜYE        ÜYE                   ÜYE                             ÜYE 
   
Yusuf GÜN                       Uz. Dr. Mehmet FIRAT         Dr. Hasan BAŞAR                 Ecz. Yener ÖZER 
Tarım ve Orman                     Serbest Tabip                              Belediye Tabibi                     Serbest Eczacı  
İlçe Müdürü 
    
  imzalıdır                                 imzalıdır                                       imzalıdır                              imzalıdır 
 
 
 
    


