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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 31.05.2020 Pazar günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK
başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak
enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid19) salgınının, halk sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal hareketliliği azaltarak virüsün yayılım hızı
ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur.
28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline
giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek 15 ilimizde giriş
çıkış kısıtlaması uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar
günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak
seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod
alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususları değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda, Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığımızın 30.05.2020 tarihli ve
9780865-153-E.8558 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıdaki kararların alınması uygun
görülmüştür.
1) Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin
belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen 28/03/2020 tarihli ve 2020/3-11 sayılı İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu Kararının iptal edilmesine,
2) Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.)
Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,
3) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.05.2020 tarihli
ve 2020/5-12 sayılı kararı ile düzenlenen 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 çocuklarımız ve gençlerimizin
yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız
hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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