
 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI (05.04.2020/27) 

COVİD-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınan 

Önlemler 

05.04.2020 

T.C. 
BURDUR VALİLİĞİ 

HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
  

Karar Tarihi  : 05.04.2020 
Karar No  :27 
Kararın Konuları  :COVID-19 (Yeni Koronavirus) hastalığınınyayılmasına karşı 
alınması gereken önlemler. 
  
İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine 
göre,05.04.2020 Pazar günü saat 10:00’da Vali Hasan ŞILDAK başkanlığında 
toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
  
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, 
sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek 
amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır. 
  
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı 
İçİşleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla 
yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımızın 
sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştır. 
  
1.  01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan 
düzenlemenin kapsamında; 
  
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 
Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkış yasağından muaf 
tutulmasına 
  
d) Bu istisnaların 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) 
uygulanmamasına, 
  



e) Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını 
kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmaları ve denetimler sırasında bu belgeleri 
ibraz etmelerine, 
  
2.  Bu çerçevede Genelge’nin A/3/f bendi uyarınca seyahat izin belgesi 
düzenleneceklerin kapsamının belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması 
amacıyla; 
  
A- Giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen illere; 
  
a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor 
raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan 
  
b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin 
cenazesine katılmak için seyahat edecek olan 
  
c) Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat 
edecek olan (en fazla 4 kişiye), 
  
d) 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), 
  
e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen 
  
f) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, 
  
g) Ceza infaz kurumlarından salıverilen, 
  
h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 
yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan 
  
Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde oluşturulan “Seyahat İzin 
Kurullarınca” seyahat izin belgesi verilmesine, 
  
B- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için; 
- Bakanlığına ait Alo 199, 
- İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi, 
-Valiliğimiz ve kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurullarına doğrudan başvuru 
yapılmasına, 
  
C- Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde 
düzenlenmesine, 
  
D- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş 
amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olmasına, 
  
E- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için ilgili askeri birliklerle 
koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınmasına, 



  
F- 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 kullanılmasına, 
  
G- Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan 
vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri, ilgi 
Genelge kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları için de geçerli olmasına, 
  
Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu 
suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi 
kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına; 
  
Oy birliğiyle karar verilmiştir. 
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