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GÜNDEM: 

 
Koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 
Genel Müdürlüğünün 22.03.2020 tarih 5762 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2020/2 
sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile, risk grubunda yer alan 65 yaş ve 
üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten 
ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10.06.2020 tarih 9138 sayılı Genelge gereği çıkartılan 
2020/68 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile de söz konusu kısıtlama 
esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın her gün sabah 10.00 ile 20.00 
saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine  karar verilmiştir. 
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin 
genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir 
faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve 
tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmakta olup; İçişleri 
Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve 13102 sayılı “65 Yaş 
ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hk.” konulu Genelgesi ile 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 19.08.2020 tarihinde 
Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2020/100 sayılı kurul 
toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
         
KARARLAR: 

20.08.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere, Covid-19 
salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; 
 
1.    06:00-10:00 ve 16:00-20:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını 
kullanmalarının yasaklanması, aşağıdaki durumlarda ise bu kısıtlamadan muaf 
tutulmalarına; 
        a.    Hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim 
raporu ile sevk edilen hastalar, 
        b.    Kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar,  
        c.    Cenaze nakline (ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç) refakat edecek 
olanlar, 
        d.    İl dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi, belge ibraz edilmesi 
kaydıyla) isteyenler,   
 
2.    İlimizde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, 
alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişlerinin 
yasaklanmasına, 
  
3.    Asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikâh, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi 
toplu etkinlik ve organizasyonlara kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç (anne, 



baba, çocuk, torun, dede, nine, kardeş) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 
katılmalarının kısıtlanmasına, 
 
4.    65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yapılacak ziyaretlerde maske, sosyal mesafe 
ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmasına, 
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere 
uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para 
cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 
195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar 
verildi. 
 


