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ir uvrunri nrrzrssrHHA

KURULU KARART
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Karar Tarihi : 2110512020

Il Urnumi Hrfzrssrhha Kurulu, Igigleri Bak,anlr!r'nn 20.05)020 tarihli ve Iller Idaresi
Genel Mtidi.irli.i[i.i ifadeli 8.8206 sayrlr "65 Yag vr: Uzeri Vatandaglann Seyahat izni" konulu
genelgesi gergevesinde gerekli tedbirleri kararlagtrrmak igin, 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha
Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 21.05.2020 tarihinde gergeklegtirilen olafani.isti.i
gortigmede ar;a[rdaki kararlarr alnr rgtr r.

cuNnnvr:
Qin t{alk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentirrde baglayarak ttinr dtinyayr tehdit etmeye
devam eden ve Dtinya Saghk drgi.itii tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Koronavirtis
(Covid-19) salglnlndan iilkemizi ve vatandaglerrrmrzr korumak ,ire salgrnrn yaytlmasrnt
engellemek igin; yukanda zikredilen Bakanlrk genelgesi gergevesinde gerekli kararlann
alrnmasr.

KARAR:
Koronaviriis salgrnrnrn gori.ildii[i.i andan itibaren, Sa$rk Bakanlr[r ve Bilim Kurulunun
ztnlalimatlarr doSrultusunda; salglrnrn/bulagrn toplum sa!lrijr
ve kamu di.izeni agrsrndan olugturdu[u riski yonetnre, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi
koruma ve yayrlrm hrzlnr kontrol altrnda tutmra amacryla birgok tedbir karart altnarak
uygulamaya geqiri lm igtir.
cinerif eri, Sayrn Cumhurbagkanrm

igigleri BakanlrIr'nrn yukarrda zikredilenr genelgesi ile;

Alrnan tedbirler kapsamrnda, risk grubunda yer alan 65 ya$ ve tizerindeki
vatandaglanmrztn sa$rfrnr korumak amacryla 22".03.2020 tarihli vet 5762 sayrlr genelge ile
soka[a grkma ve ikametten aynlma krsrtlamast getirilmig oldulu, 22.03.2020 tarihinden
itlbaren vatandaglartmvtarafndan soz l<onusu yasala 60 gi.in boyunca son derece sabrrlr bir
bigimde riayet edildi[i ve bu sayede salgrnla mUcarJelede onemli bir mesafe kat edilmig oldu[u,
Gelinen aqamada virUstin yayrlma ve bulagnna hrzlntn azalmasr., vaka artrg htztntn diigii;;e
gegmesi ve havalarrn lstnmasl nedeniyle, uzun bir siiredir soka[a grkma ve ikametten ayrtlma
krsrtlamasrna tabi olan 65 ya$ ve tizerindeki vatandaqlartmtza, Bilim Kurulunun onerisi rre
Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talimatlarr do[rultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en azbir
ay boyunca donmemek kaydtyla tek yonlii olarak istedikleri yerle;im yerlerine gidig izni
verilmig oldu$undan bahisle; Tl Idaresi Kanunu'nun ll/C maddesii ile Umumi Hrfzrssrhha
Kanunu'nun 27 ve72 nci rnaddeleri uyarrnca gerekli kararlartn altnmast istenmigtir.

Bu kapsamda Kurulumuzca yaprlan

gori.jLgrne sonucunda;

n

22.03.2020 tarihli ve 5762 saytlr Genelgesine istinaden sokaiia
grknralan krsrtlanan 65 yag ve i.izeri vatandaglanmlzrn (son iiq ytl i,ginde organ ve kemik ili$i
f . igigleri Bakanlr[r'n

nakli olanlar, immiin yetmezlifi olanlar ile biibrek yetmezlifi nedeniyle diyalize giren
hastalar harig) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az30 gtin kalmak gartr ile
istedikleri yerlegim yerine gidebileceklerine,
2. Yuka1.ldaki l. maddede belirtilen gartlarda seyahat edecek 65 yag ve iizeri
vatan dag an m Iza seyahatl eri nde b ir kigin in refal'1a1. edeb i leceli ne,
3. Yukaldaki maddelerde belirtilen gartlzrrda seyahat etmek isteyen 65 yag ve iize:ri
lektronik ortamda e-devlet, Igigleri
rzrn Seyahat izin Belgesi alm
I

I

rl3

Bakanlr[r e-bagvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Flattr i.izerinden 21.05.2020
Pergembe giinu, saat 09.00' dan itibaren talepte bulunabirecekreri ne"

4. Ba;vuru strastnda bagvuranrn ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyc,n
sorgusunun )/ant slra yukandaki l. maddede belirtilen hastalrklannrn olup/olmadl[r hususunun
da sistem tizerinden otomatik olarak sorgulanaca[lna,
5. Igbu karara konLr 65 yaS ve Lizeri vatanclaglarrmrzrn ve refakatgilerinin belge almak

igin herhangi bir saglrk kuruluguna ya da Valilik/Kaymakarnlrlklara gitmelerine gerek
bulunmadt[rrna, (Seyahat izin Belgesi bagvurularr otomatik olarak defierlendirilecek ve
sonugland r n lacaktl r.)

6" Izit"t bagvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirnre yaprlacak olup; aynca eDevlet iizerinden bagvuru onay belgesi grktrsr da alrnabileceline,

7. Dtizenlenen "seyahat izin Belgesi"nin tek yon gegerli olaca[rna ve seyahat izin
gesi olan

155 ya$ ve iizeri vatandaglanmrzrn en az30 gi.in boyunca g;ittikleri yerlegim yerinde
kalmalartntn esas olduIuna. (65 ya$ ve [izeri vatandaglarrmrza seyahatlerinde refakat eden
l<ipiler 72 saat iginde geri donebileceklerdir.)

bef

8. Tzin belgesi kabul edilen 65 yag ve iizeri vatandaglanrnrzrn bilgileri otomatik olarak,
gidecekleri il valilikleri ile kayrtlr olduklarr aile hekimlerine bildirilecek olup;kayrrlr olduklan
aile hekirnleri tarafindan gerekli takiplerinin yaprlacafrna,

9. Igbu karara konu 65 ya$ ve lizeri olan vatandaglanmrzrn gidecekleri yerlerde de
ve 5762 s;ayrlr Genelgesi kapsamrnda sokafia grkma

Tgigleri Bakanlr[r'nn 22.03.2020 tarih
krsrtlamalarrna tabi olacaklanna,

10. Yukanda belirtilen hususlartn uygulamasrnrn takip ve denetiminin genel kotluk ve
Il ve ilge SaflrkMi.idiirlliklerince koordineli bir pekilde yaprlmasrna, ruygulamada herhangi bir
aksakl r[a meydan veri lmemesi ne,
11.

II Urnumi Hrf2rssrhha Kurulu'nun alrlrEr kararlara

uyulrnamasr halinde ve her

seferinde ayfl ayrt olmak lizere:

a. lJmumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun t182. maddesi gere[ince 3.150.00 Tla
b. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesiLgerefince 392.0t!__TL idari para cezasl
uygu lannrasrna,

c. Tlirk Ceza Kanunu'nLln Bulagrcr Harstzrlrklara Iliqkin Tedbirlere Aykrrr Davranma
baglrklr 195. maddesinde yer alan"... yelkili makantlarca alrnan t,sdlbirlere uymayan kiSi, ill
avdon bir wla kadar hanis cezasryla cezslandlft4.ftr." hi.ikmi.i uyannca, bu htkme uymayan
kiqilerin, haklarrnda gerekli adli iglemler takdir l'e if-a edilmek adli rnak:rmlara bildirilmesine,

Il Urnumi [{rfzrssrhha Kurulumuzca.5442. sayrlr Il Idaresi Kanunu'nun I l/C maddes;i
ve 1593 sayrll Umumi Hrfzrssthha Kanunu'nun127. ve 72. madd,eleri uyannca, 21.A5.2020
tarihinde oybirliIi ile karar verilmigtir.
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