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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

      İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 22.05.2020 günü saat 14.00’da Kaymakam Kemal BALABAN 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile telekonferans 

yoluyla toplandı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.  

 

GÜNDEM: 

 

1- Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (COVİD-19) salgınının halk sağlığı 

açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ilçemizde alınacak tedbirler ile 65 yaş ve 

üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda verilen seyahat izninin uygulanmasını görüşmek. 

KARARLAR: 

 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu’nun 21.05.2020 tarihli ve 61 No’lu kararlarına istinaden;  

       65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla 

tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. Bu çerçevede İl İdaresi 

Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında; 
 

1- 21.03.2020 tarih ve 11 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ve 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl 
Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 19. maddesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile 
böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri 

yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine, 
 

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine, 

 
3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda E-Devlet, 

İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Seyahat İzin Kurulu üzerinden 21.05.2020 Perşembe 
günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabilmelerine, 

 
4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; KOVİD-19 evde izolasyon sorgusunun yanı 

sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun da sistem üzerinden otomatik olarak 
sorgulanabilmesine, 

 

5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Kaymakamlığa 
gitmelerine gerek bulunmadığına, Seyahat İzin Belgesi başvurularının otomatik olarak 

değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına, 
 

6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılmasına, ayrıca E-Devlet 
üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilmesine, 

 
7- Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi”nin tek yön için geçerli olmasına ve seyahat izin belgesi olan 

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas 



olmasına, (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri 

dönebileceklerdir.) 
 

8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri 
il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmesine, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından 

gerekli takiplerinin yapılmasına, 
  

9- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın gidecekleri yerlerde de 21.03.2020 tarih ve 11 No’lu İl 

Hıfzıssıhha Kurul Kararı ve 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 19. Maddesi 
kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına, 

 
10- İlçemizde sokağa çıkma kısıtlamaları olan günlerde açık olacak iş yerleri 21.05.2020 tarihli ve 32 

No’lu İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2. Maddesi ile belirlenmiş olup, 23.05.2020 Cumartesi günü 
10.00-17.00 saatleri arasında yufka üretimi yapan işyerlerinin de açık olmasına, 

 

İşbu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve 

kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

           Başkan                                                    Üye                                                            Üye 

 Kemal BALABAN                        Dr. Muhammed Enes GÜNEŞ                         Hasan Fehmi TAŞ 

        Kaymakam                                         TSM Başkanı                                         Belediye Başkanı   

                  

 

 

 

 

                        Üye                                                   Üye 

         Hasan Sabri KÖKSAL                         Hüseyin DEMİR 

              Veteriner Hekim                                Serbest Eczacı                                                                                

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 


