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           İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 26.03.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Mehmet Ercan 

ASLANTAŞ  Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Bilindiği üzere, ilk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs 

(Covid-19) isimli hastalığa karşı devletimiz, etkin koruyucu önlemleri alışmış olup hastalıkla 

mücadele konusunda kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler tarafından da bir takım 

tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 

 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 153 sayılı yazılarında da 

belirtildiği üzere, yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık 

güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri 

meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin 

alınması gerekli görülmüştür.    

 

Bu kapsamda;  

 

1- Valilik/kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci 

maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri 

meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine,  

 

2- Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin 

toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı 

yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilmesine, 

 

3-Bakanlığımızın 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı genelgesi ile toplu taşıma araçlarına 

sınırlandırma getirilerek yolcu kapasitelerinin % 50 si kadar yolcu taşıyabilmeleri kuralı 

getirilmiş, yine Bakanlığımızın 25.03.2020 tarih ve 5882 sayılı genelgesi ile personel servislerinin 

bu sınırlamadan istisna olduğunu belirtilerek, 26.03.2020 tarih ve 2020/8 nolu İl Hıfzısıhha 

Kurulu Kararı alınmıştır. Ancak görülen lüzum üzerine personel ve işçi servislerinin de 

ruhsatlarında yazan yolcu kapasitesinin % 50 si oranında yolcu taşımalarına, 2020/8 nolu kararın 

2. Maddesinin sonlandırılmasına,      

 
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli 

idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesine, 

 

      Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 


