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KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30.05.2020 Cumartesi günü saat 22.00'da Vali Yardımcısı 

Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski 

olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla 

çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını 

engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve 

tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve 

kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle alınan kararların Bilim Kurulunun önerileri 

doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde; 

1- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 19.05.2020 tarihli 41 No.lu kararının birinci maddesi ile İlimiz 

sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm 

giriş/çıkışların 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar kısıtlanması uygulamasının 

31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması, 

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

belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen İl Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarihli 11 No.lu kararının 

ikinci maddesi ve İl Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020tarihli 12 No.lu kararının üçüncü maddesi 

kararlarının yürürlükten kaldırılması ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde 

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

biletlemelerin yapılması, 

3- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 21.03.2020 tarihli 7 No.lu kararının üçüncü maddesi ile sokağa 

çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, Seyahat İzin Belgesi almaları ve 

gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri 

uygulamasına devam edilmesi, 

4- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 03.04.2020 tarihli 20 No.lu kararının ikinci maddesinde geçen 

“01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların” ifadesinin “18 yaş ve altı çocuklarımız ve 

gençlerimiz” olarak değiştirilmesi, 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 

yapabilmeleri, 

5- Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 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, 

Kararları alınmıştır. 


