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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: COVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamında; 

a-)Giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen iller ile ilgili olarak; 

 Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu 

ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan hastaların, 

 Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine 

katılmak için seyahat edecek olan,  

 Ölüm nedeni COVID-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek 

olan (en fazla 4 kişiye), 

 Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp 

ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk 

bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),  

 Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,  

 Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, 

 Ceza infaz kurumlarından salıverilen, 

 Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 

14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan, 

Kişilerin, yukarıda belirtilen durumlarında “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi 

verilmesine, 

 İçişleri Bakanlığına ait Alo 199,  İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi, Valilik ve 

kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru usullerinin geçerli 

sayılmasına,  

 Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde 

düzenlenmesine, 

 Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla 

düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olmasına, 

 Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri 

birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınmasına, 

 Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu 

taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı 

kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilmelerine, 



 Giriş çıkışı kısıtlanan illerimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp 

kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 

(Pazar) sabah 08.00’den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08.00’e kadar yapılabilmesine, 

 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 

yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için 

düzenlenen seyahat izin belgeleri; kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli 

olmasına,  

 Yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için hafta sonu dahil olmak 

üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli 

planlama yapılacak ve uygulanamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

Karar 2: İlimizde bulunan kanser, kemoterapi vb. il dışında tedavi gören hastaların, il dışına 

çıkabilmeleri için raporlarını, kontrol kağıtlarını ilgili makamlara ibraz etmeleri halinde seyahat 

izin belgesinin düzenlenmesine, 

 20 yaş altındaki çocuk/bebek aşı ve izlemi, gebelik muayenesi için Aile Sağlığı Merkezi 

ya da hastaneye gidebilmeleri için durumlarını belgelendirerek muaf sayılmalarına, 

 05.04.2020 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren huzurevi ve bakımevlerinde 20 yaş altı 

hastabakıcı ve sağlık personelinin; 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge kapsamında 

sokağa çıkmaları sınırlandırılmasından istisna tutularak çalışmalarına devam etmesinin 

sağlanmasına, 

 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber; 
a-)Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde 

görevli olanlar, 
b-)Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu 

durumu belgeleyenler, 
c-) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller 

arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı 

Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 

03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış 

yasağından muaf tutulabilmelerine, bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara 

(18 yaşından küçüklere) uygulanmamasına, 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 


