
KARAR TARİHİ  : 27.03.2020 

KARAR NO          : 12 

 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 06.05.1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu”nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 28.03.2020 tarihinde 

olağan üstü toplanarak gündemdeki aşağıdaki kararları almıştır. 
 

Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19) 

salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemenin en temel yolu 

vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bunu sağlamak için birçok tedbir alınmakta 

ve uyulması gereken kurallar belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Ancak ilimizde başta 

gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşlarımızın virüsün etki alanı içinde olmadıkları duygusu ile 

yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde oldukları 

gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok 

etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün yayılmasını 

hızlandırmaktadır.  Ayrıca önümüzdeki hafta sonunda vatandaşlarımızın mesire, piknik alanlarında; 

piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada 

bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem 

olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği 

değerlendirilmiştir.  

Bu nedenlerle , 

1. 28-29.03.2020 tarihleri dahil olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya 

kadar hafta sonlarında, ilimiz genelinde vatandaşlarımızın mesire ve ören 

yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş 

vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına, 

 

2. İlimiz mülki amirlikleri tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve 

kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın 

gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons 

yapılmasına, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu 

olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların evlerinde kalmaları konusunda 

uyarılmasına, 

 

3.  Sayın Cumhurbaşkanımızı talimatı ile iller arası otobüs seferlerinin 

28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak Valiliğimizin izni ile yapılmasına,  

 

4.  Tüm vatandaşlarımızın şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları 

nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden 

veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş 

olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk 

yapmasının Valiliğimiz  izni ile gerçekleştirilebilmesine 

 

5.  İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Valiliğimizin 

koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat 

belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere 

kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde 

"şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenmesine 

 



6. Seyahat İzin Kurulu Valimizin  belirleyeceği kamu görevlisinin 

başkanlığında,  emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve 

ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden 

oluşturulmaasına, Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin 

niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesinin sağlanmasına 

 

7. Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler 

tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması 

yapılmasına ve ilgililere bilgi verilmesine 

 

8.  Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık 

kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları 

oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs 

seyahatine başlanmasına, 

 

9.  Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, 

telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listelerinin 

gidilecek ildeki Valiliğe bildirilmesine 

 

10.  Valiliğimizce, İlimize  gelecekleri bildirilen yolcuların ilimiz girişlerinde 

kontrollerinin gerçekleşmesine, Karantinaya alınmasını gerektirecek bir 

durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya 

alınmasına Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına 

kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilmesine 

ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilmesine.  

 

11. Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık 

kontrolünden geçirilmesine 

 

12.  Yolculuğuna izin verilen toplu taşıma araçları seyahat güzergahlarında 

ancak il otogarlarında duracak ve ilimizde duran otobüslerin Valiliğimizce  

seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması 

durumunda alabilmesine 

 

 

13.  Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin 

yasaklanmasına, 

 

14.  İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliğimizin yol kontrol noktalarında 

gerekli tedbirler planlamasına 

 

15.   Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, Valiliğimizce sürekli 

hijyen kuralları açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak 

faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına, 

 

16. . Yukarıda belirtilen çerçevede,  Valiliğimiz tarafından, İl İdaresi Kanununun 

11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddeleri 

gereğince otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren 

durdurulmasına, 

 

17. Özel araçlarda bir araca üç kişiden fazla binilmemesine, 



 

18. Kamu görevlilerin dışarıda maske takmalarının zorunlu hale getirilmesine, 

 

19. İller arasında her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehir 

girişlerinde ve havaalanlarında oluşturulan noktalarında sağlık kontrolunun 

mutlaka yapılmasına, 

 

20. Çevre İllerden ilimize toplu taşıma araçları(otobüs, minibüs vb) ile gelen 

vatandaşlarda seyahat uygunluk belgesinin sorgulanmasına, 

 

21. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde 

ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, 

 

22. Karantinaya alınmayan vatandaşların ise 14 gün evlerinde gözlem altında 

kalmaları hususunun kendilerine ısrarla tembih edilmesine, 

 

23. Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken kişilerin kimlik, 

adres, iletişim bilgileri, başta sağlık birimleri olmak üzere köy/mahalle 

muhtarları ile paylaşılarak konunun Valimiz koordinasyonunda kolluk 

birimlerimiz tarafından takip edilmesinin sağlanmasına, 

 

24. Sahadaki denetimin/kontrolün en üst seviyeye taşınarak gereksiz sokağa 

çıkanlar üzerinde psikolojik baskının arttırılarak devamının sağlanmasına, 

 

25. Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne 

neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) 

vasıtasıyla yolcu alınmasının yasaklanmasına, 

 

26. Marketlerde olduğu gibi pazaryerlerine de çocukların alınmamasına,  

 

27. Toplantı gündemlerine bağlı olarak başta ticaret ve/veya sanayi odası 

başkanları olmak üzere ilgili meslek odası temsilcilerinin il pandemi 

kurullarına davet edilmesine, 

 

28. Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi ve saat 

06:00 saatinden itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edilmesinin 

yasaklanmasına, bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava 

yolu firmalarının seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı 

yapmamamasına ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermemesine, 

 

29. Tüm vatandaşlarımızın şehirde kalmaları esastır. Ancak 28.03.2020 tarih ve 

6009 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen;  

 

a) “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, 

b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,  

c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri 

bulunmayan vatandaşlarımız, “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin 

belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerine, 

 

30. Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların 

üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından 



belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili 

kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebileceklerine, 

31. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri 

ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde 

kısıtlama bulunmamaktadır. 

32. Uçak seferlerine devam edilen havaalanında, havaalanı mülki idare 

amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve 

havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” 

oluşturulacaktır. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 

20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza “Seyahat İzin 

Belgesi” düzenlenmesine başlayacaklardır. 

33. Seyahat İzin Belgesi Talepleri; Otobüs ve hava yolu seyahatleri için 

düzenlenecektir. 

 

34. Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;  

a) Otogar ve havaalanında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masası,  

b) Bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi,  

c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru” sistemi, üzerinden alınacaktır. 

 

35. Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin 

değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara 

bağlanacaktır. Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel 

başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları 

vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecektir. Seyahat İzin 

Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi il 

valiliğimize gönderilecektir. Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk 

Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığımız 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli sistem kurulacaktır.  

 

36. 199 Çağrı Merkezi ve “İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene 

kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından 

karşılanması için Vali ve kaymakamlarımız tarafından gerekli tedbirler 

(seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb.) 

gecikmeksizin alınacaktır.  

 

 

37. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası 

üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri 

kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacaktır.  

 

38. Bilgi iletişim sistemlerinin biran önce entegre edilebilmesi için; il/ilçe 

otogarları ile havaalanlarında oluşturulacak Seyahat İzin Gruplarında 

görevlendirilen Valilik/Kaymakamlık temsilcisinin bilgilerinin (birden fazla 

ise her biri için ayrı ayrı) ekte gönderilen exel formatında (kesinlikle PDF ve 

fotoğraf olmayacaktır.) coskun.konakay@icisleri.gov.tr adresine 28.03.2020 

tarihi (bugün) saat 21:00’e kadar muhakkak gönderilmesi sağlanacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü ve 72 inci 

maddeleri gereğince alınan kararların, il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 



Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak 

üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, 

 

 

 

 

 

Oybirliği ile karar verildi. 


