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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri 

gereği 24/08/2020 tarihinde Saat:14:00'te Vali Bilal ŞENTÜRK Başkanlığında toplanarak aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19) 

salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla 21.03.2020 tarih 0661-03-04 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu 

Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 

sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, İçişleri Bakanlığının 10.06.2020 tarih 9138 

sayılı genelgesi ve 10.06.2020 tarih 0661-06-05 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile söz konusu 

kısıtlama esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın her gün sabah 10.00 ile 20.00 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 sağlanmaktadır. 

İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih 13102 sayılı "65 Yaş ve Üzeri  Vatandaşlarımızın Sokağa 

Çıkma Kısıtlamaları Hk.” konulu genelgelerine istinaden, İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, 

yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 

yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan 

değerlendirmeler sonucunda; 20.08.2020 tarih 0661-08-06 sayılı kararlar alınmıştı. Alınan bu kararlara 

ilave olarak; 

1. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek 

kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına, 

2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını, 10:00 – 16:00 saatleri dışında 

aşağıdaki durumlarda kullanabilmelerine; 

- Hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporu ile sevk 

edilen hastalar, 

- Kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, 

- Cenaze nakline (ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, 

- İl dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi,belge ibraz etmek kaydıyla) 

isteyenler, 

                                                                                                                                                                           

Oy birliği ile karar verilmiştir. 


