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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

          İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 
 ALINAN KARARLAR 
 
          Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm 

Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önemi haizdir. Bu sebeple salgının yayılmasını 

önleyecek çeşitli tedbirler alınması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 19/05/2020 tarihli ve 42 no.lu kararı ile İlimize 

kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş-çıkışlar 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24:00’a kadar 

sınırlandırılmıştı. 

Gelinen noktada vaka artış hızı ve anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında 

görülen artış vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri doğrultusunda;  

 

1. İlimizde şehir giriş ve çıkış yasaklamaları ile ilgili 19/05/2020 tarihli ve 42 no.lu İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulu Kararına istinaden uygulanmakta olan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31 Mayıs Pazar günü 

saat 24:00’ten itibaren sonlandırılmasına ve bahse konu kararın iptal edilmesine, 

2. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, tren ve uçak) seyahat izin belgesi 

alma zorunluluğunun yürürlükten kaldırılmasına, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak 

seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan 

sonra biletlemelerin yapılmasına ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleri ile ilgili 

28/03/2020 tarihli ve 13 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nın iptal edilmesine, 

3. 20/05/2020 tarihli ve 45 no.lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca 

dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,  

4. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin 

bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) seyahat izin belgesi 

almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,  

Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin   

başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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