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Tevfikiye Caddesi 42209 Meram 

Telefon No: (332)310 20 26 Faks No: (332)310 20 92 
e-Posta: yaziisleri.konya@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: http://www.konya.gov.tr/ 

Bilgi için: Kadir AYDOĞAN 

Bilgisayar İşletmeni 
Telefon No:  

T.C. 

KONYA VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 

Sayı   : 28963378-249-E.10453 31/05/2020 

Konu : Şehir Giriş-Çıkış Seyahat Kısıtlamaları 

 

 

D O S Y A 

 

İlgi : a) İçişleri Bakanlığının 28.03.2020 tarihli ve 6009/6010 sayılı Genelgeleri. 

b) 28.03.2020 tarihli ve 7769 sayılı Genelgemiz. 

c) 29.03.2020 tarihli ve 7773 sayılı Genelgemiz. 

ç) İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi. 

d) 04.04.2020 tarihli ve 8196 sayılı Genelgemiz. 

e) İçişleri Bakanlığının 19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı Genelgesi. 

f) 19.05.2020 tarihli ve 10111 sayılı Genelgemiz. 

g) İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgesi. 

ğ) 22.05.2020 tarihli ve 10240 sayılı Genelgemiz. 

h) İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgesi. 

ı) 29.05.2020 tarihli ve 10391 sayılı Genelgemiz. 

i) İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgesi. 

 

 

        Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün 

yayılım hızı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak  uygulamaya 

konulmuştur. 

        İlgi (ç) Genelge ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonu sağlamak amacıyla İlimiz ile birlikte büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak 

İline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş-çıkışlar 15 gün süreyle 

sınırlandırılmış/yasaklanmış ve ilgi (g) Genelge ile bahse konu kısıtlamanın süresi İlimiz ile 

birlikte Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 

Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 03.06.2020 Çarşamba günü saat 

24.00’a kadar uzatılmıştır. 

        Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 

toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki İlimizin de içerisinde 

bulunduğu 14 il ile Zonguldak İline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler 

değerlendirilerek giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasının 15 ilde 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 hususlarının 

değerlendirildiği,  

        Bu çerçevede uygulamaya ilişkin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması ilgi (i) 

Genelge ile bildirilmiştir. 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 

adresine girerek(yUyI/9-MynVQg-UqNE40-+6Rj77-QRikcd/a) kodunu yazınız. 
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        Bu kapsamda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca alınan İl Hıfzıssıhha Kurulunun 53 

sayılı kararı ile; 

        1-Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat 

izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen ilgi (a) Genelgeler kapsamında çıkarılan ilgi (b) 

ve (c) Genelgelerimiz yürürlükten kaldırılmış olup, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile 

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

alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına, 

        2- İlgi (f) Genelgemiz ile İlimizde uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 

Pazar günü saat 24:00' dan sonra sonlandırılmasına, 

       Yine ilgi (f) Genelgemizle Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “İl İçi Yolcu Taşıma 

Yetki Belgesi” ile yetkilendirilen özel şahıs veya firmalar ile Belediye araçlarının, 28 ilçe 

merkezi ve mahallelerinden İlimiz merkezine ve ilçeden ilçeye yolcu taşımaları ve yapılan 

tüm toplu ulaşım seferleri 15 (onbeş) gün süreyle durdurulması kararının 31.05.2020 Pazar 

günü saat 24:00' dan sonra sonlandırılmasına, 

        3-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ilgi (ğ) Genelgemiz 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, 

        Karar verilmiştir. 

        Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete 

neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın 

durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılması hususunda; 

         Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

 

 Cüneyit Orhan TOPRAK 

Vali 

 

Ek: İlgi (i) Genelge (3 sayfa) 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına 

İlçe Kaymakamlıklarına 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına  

Valilik Birim Müdürlüklerine  

Garnizon Komutanlığına 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığına 

Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 

Adalet Komisyonuna 

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına 

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına 

 


