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Bilindiği üzere, Coronavirüs (Covid-l9) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, bulaşın
yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Mart ayından bu yana
bir çok alanda yasaklama / kısıtlama tedbirleri uygulamaya konulmuştur.

Gelinen bu noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cu m hu rbaşkanım ızın Başkanlığında
toplanan Cum hurbaşkanlığ ı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış
kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlend irilerek 15 iIimizde giriş-çıkış kısıtlaması
uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00'dan sonra
sonlandınlması; şehirlerarası toplu ulaşım araçlan ile yapılacak seyahatlerde (uça( tren, otobüs vb.) Hayat
Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususları
değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1- ŞehirIerarası toplu ulaşım araçlan yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi
alma zorunluluğunu düzenleyen ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak,

tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin
yapılması,

2- Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ilimizde
uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31 .05.2020 Pazar günü saat 24:O0'dan sonra sonland ırılması,

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşIarımızın Seyahat İzin Belgesi almalan ve gidecekleri illerden en az bir
ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi,

4- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 'l8 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlannda

veli/vasisinin bulunması şartı iIe (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlanmız hariç) Seyahat İzin

Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri, Kararlaştınlmıştır.

Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyannca gerekli
kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282
nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykınlığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

Bilgilerinizi ve esnafve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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