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KARAR TARĠHĠ : 21.03.2020 

KARAR NO.    : 2020/ 11  

Corona virüs (Kovid-19 ) salgınından ülkemizi ve vatandaĢlarımızı korumak amacıyla Ġzmit 

Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Ġzmit Kaymakamı ġevket CĠNBĠR BaĢkanlığında toplandı. 

 

Ġç Ģler  Bakanlığınca yayınlanan genelgede; B rçok ülkede olduğu g    ülkem zde de  nsan hayatı 

açısından son derece tehl kel  olan yen  t p Coronav rüs (Cov d-19) salgınında en temel r sk unsuru 

toplumsal alanlarda v rüsün  ulaĢıcılığının yüksek hızlı olması ve 65 yaĢ ve üzer  k Ģ ler  le  ağıĢıklık 

s stem  düĢük ve kron k akc ğer hastalığı  astım  KOAH  kalp damar hastalığı     rek  h pertans yon 

ve karac ğer hastalığı olanlar  le  ağıĢıklık s stem n   ozan  laçları kullanan  nsanların üzer nde c dd  

sağlık sorunları oluĢturarak  nsan hayatını tehd t ett ğ   

 

Ancak 65 ve üzer  yaĢlardak  vatandaĢlarımız  le yukarıda anılan kron k rahatsızlıkları olan 

vatandaĢlarımız  üyük r sk altında olmasına rağmen toplumsal hareketl l ğ n  ç ne g rmekte; halka açık 

alanlarda  parklarda   r araya gelmekte  zorunlu olmamalarına rağmen toplu taĢıma araçlarında seyahat 

ederek hem kend ler  hem de toplum sağlığı açısından r sk oluĢturmaya devam etmekted rler.  

Bu durumun devam etmes  65 yaĢ ve üstü vatandaĢlarımız  le kron k rahatsızlıkları olan 

vatandaĢlarımız kend  hayatlarını ve toplum sağlığı açısından c dd  r sk oluĢturarak salgının 

yayılmasını; vaka sayısı ve tedav  gereks n m  arttırarak  vatandaĢlarımızın hayatlarını kay etmes  

r sk   le toplum sağlığı ve kamu düzen n n c dd  Ģek lde  ozulmasına se ep olacağı  

Belirtilerek 65 yaĢ ve üstü vatandaĢlar ile yukarıdaki mezkur kronik hastalık sahi i kiĢiler için sokağa 

çıkma yasağı getirilmesi istenmiĢtir. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle  ağlık Bakanlığı ve B l m Kurulunun tavs yeler  doğrultusunda Ġl 

Ġdares  Kanununun 32   maddes  ve Umum  Hıfzıssıhha Kanunun 27 nc  ve 72 nc  maddeler  

gereğince; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra ; 

Yürüttükler  kamu g rev n n n tel ğ   mevcut durumdak  ac l yet  ve kamu h zmet n n sürekl l ğ n n 

sağlanmasında  ht yaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakl  olanlar har ç olmak üzere)  aĢta 

doktorlar olmak üzere sağlık çalıĢanları  eczacılar   eled ye  aĢkanları  kurum  l  lçe müdürler   sosyal 

h zmet kuruluĢlarının g revl ler   mahalle muhtarları har ç olmak üzere 65 yaĢ ve üstü vatandaĢlarımız 

 le  ağıĢıklık s stem  düĢük ve kron k akc ğer hastalığı  astım  KOAH  kalp damar hastalığı     rek  

h pertans yon ve karac ğer hastalığı g    kron k rahatsızlıklara sah p vatandaĢlarımızın  kametler nden 

dıĢarı çıkmaları  açık alanlarda  parklarda dolaĢmaları ve toplu ulaĢım araçları  le seyahat etmeler  

sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması  

 

Hususu 1593  ayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy irliği ile kararlaĢtırılmıĢtır. 
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