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iı-,cB HIFZISSIHHA KoMİSYoN

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 21105/2020 Perşembe günü Kaynarca Kaylakamı Mehmet

Aıi KAüEĞ|ı suşturürğ;;i"pi*_ut uşağrdu irimıe.i ve imzaları bulunan üyelerden

"r.tl.'rl 
etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır,

'İ"."*rl-r'ragınının gOdatigti anaan İtitaıİn, Saghk Bakanhğı ve Bilim Kurulunun

önerileri, Sayın Cumhurbaşl,-,İ-",n tuli,utlan dogultusunda; salgınrn/bulaşın toplum

sağlığı ve kamu diizeni uço,na---oluş'*auğu riski yön"t", sosyal izolasyonu temin, sosyal

mesafevi koruma ve yayılım tııznı kontrol İltında tutma amacıyla birçok tedbir karan

alınarİ uygulamaya geçirilmiştir
Alınan tedbirler kapsamında, 

j.[ g-u*au y.r alan 65 yaş ve İDerindeki vatandaŞlanmızın

sağlığını korumak u.u",vıu iıgi,Ğ!r.ig..i, ıı. sokağa çıkma ve ikametten aynlma

itl1"#;;ili;:;;1ü2610 tarih]nden itibaren vatandaslanmız taraflndan söz konusu

vasağa 60 giirı boyunca r"" d.;;;;;;;i, iıi uiçi.a..iuy.t "diımiş 
ve bu sayede salgınla

'."u.İO"l.a". önemli bir mesafe kat edilmiştir,

Gelinen aşamada,i.tl,un yuy,"lİ?,Jİ"İÖ," n,",rn azalması, vaka artış hızının düşüşe,

secmesi ve havalann ,rr-;;;;;l]lz.- Uİr.ii.air sokağa çıkma ve ikametten ayrılma

fısıtlamasına tabi olan 65 v,ş," İ"İ"a"1,1 vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önensı ve

Savın Cumhurbaşkanımızın İ"h;İffiİiıitıia zı,O{zOzotarihinden itibaren en az bir

ayboyunca dönm...t uyaŞıTlii.]il;";;]".dikleri yerleşim yerlerine gidiş izni

lr.il'H:l''irr*unun l l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve,72 nci

maddeleri uyannca;

İ'r}Hr'lTi6;, hve 5762sayılı Genelge lı":l,ışllT$arı kısıtlanan 65 yaş ve iizeri

vatandaslanmız (son üç yıl tç#; ;;İ,; kemit iTigİ natli olanlar, immün yetmezliği

olanlar ile böbrek yetmeztiğt "::'";ty';;i;;iir. 
gii.,it *"ı"r hariç) seyahat izin belgesi

almak ve gittikleri yerlerd" "";jö;il;Jruı."ş*, 
ile istedikleri yerleşim yerine

S'.dİİffi"}j";ri vatandaşlanmıza seyahatlerinde bir kşi refakat edebilecektir,

3- 65 yaş ve izeri vatandaşl*,,,lS",v"t,"İ İzin Belgesi almak üzere: elektronik ortamda e-

devlet, İçişleri Bakanlığı ._r.ş';;;#;i;;;ı;-1"r, Vefa Sosyal Destek Hattı iizerinden

Z|.05.2020Perşembe gtlnu, ,*İOÖ,dÖ;Jan itibaren talepte bulunabileceklerdir,

4- Basvuru suasrnda başv*an n*,. toJ".i"a.nlerin; Covid-l9 evde izolasyon sorgusunun

yanı ura belirtilen t *tuı,tıur,r,* ;;;;;i;;;J.h.susu da sistem üzerinden otomatik olarak

;:.$"I#H1|jİ.ızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Kaymakamlığa

sitrnelerine gerek bulunmam;i,a;i"yuhu.'i,ın n,ığ"i baŞvuruları otomatik olarak

İelerlendiriİecek ve sonuçlandınlacaktır,
6_ 

jzin bası.rırusu tuurı 
"aiıen]"r" 

Jils voı, iı" tilgilendirme yapılacak olup ayrıca E_Devlet

;ffi;;;;; onay belgesi çıktısı da alınabilecektir,



7- Diizenlenen ..Seyahat izin Belgesi" tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65

yaş ve iizeri vatandaşlanmızn en az 30 giin boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalan esas

oİu"uİ,tr.. (65 yaş ve 
-tızeri 

vatandaşlanmıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde

geıi dönebileceklerdir.)
ı_ irin beıgesi kabul edilen 65 yaş ve iızeri vatandaşlanmzm bilgileri otomatik olarak

gia"..İ".i" İı railikleri ile kayİtlı'olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı olduklan aile

hekimleri taıafından gerekli takipleri yapılacaktır,

s]o5 İuş r. iır..i olaİ vatandaşlanmıİ gidecekleri yeılerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 saYılı

Geneİge kapsamında sokağa çıkma krsıtlamalanna tabi olacaklardır,

ı ç_Beiirtiıe; sınırlamalariuymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci

maddesi gereğince idari para cezası verilmesİ, aykınlığın durumuna göre ranunıg ilgi!
maddelei'gerigince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza

Kanunıınııi 19ğ inci maddisi-kapsamrnda gerekli adli işlemlerin başlatılmasrna 1593 sayılı

Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir,

KoMİsYo N BAŞKANI

Mehmet Ali KARATEKELİ
Kaymakam

üyn

Mıırat KEFLI
Belediye Başkanı

UYE

Necati KUMRU
serbest Eczacı

llçe Sağlık Müdiiırü

Hızır TUNÇ
Çev. Sağ. Tek.

I

ğ.'"'ö'
a(\

Raportör

üyn

Mete Oğuzhan KARAPINAR
Tarrm ve Orman Bak.

İlçe Müdiırü


