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KARAR TARİHİ :29/05/2020               

KARAR NO  :2020/31 

 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince, Vali 

Sn. Salih AYHAN Başkanlığında ve 29.05.2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan asıl 

üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de 

katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.  

 

İl genelinde salgına yönelik tedbirler nedeniyle elde edilen ve devam etmekte olan azalma eğilimi 

nedeniyle, bir kısım tedbirlerin revize edilmesi ve sürecin yine yakinen takip edilmesi, 

 18-20 yaş aralığındaki gençlerimizin için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 

kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve 

çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki 

vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde 

faaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları 

değerlendirilmiştir. 
 

A. 18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması 
1. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22.03.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararıyla sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, 

tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını 

gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden 

biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması, 

2. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararıyla sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş 

arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 

3. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararıyla sokağa çıkma 

kısıtlamasına tabi olan çocuklarımız ve gençlerimiz ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, 

kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk 

yapabilmesi, 

4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için; 

a. 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 

b. 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için; 

c. 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak 

kaydıyla dışarı çıkabilmeleri,  

kararlaştırılmıştır. 

5. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15.05.2020 tarih ve 2020/28 sayılı kararıyla İçişleri Bakanlığınca 

gönderilecek talimatlarla verilecek “Sokağa Çıkma İzinleri”nin uygulanmasını “pratik ve 

hızlı” hale getirmek amacıyla; “Bundan böyle, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek tarih ve 

saatler ile yaş gruplarına yönelik, şartlı olarak sokağa çıkmalarına izin verilen talimatlarda 

belirtilen usul ve esaslara uymak kaydıyla, uygulamada pratik ve hızlı olmak amacıyla 

kurulumuzca yeni bir karar alınmaksızın, Bakanlıkça bildirilecek yaş grubunun, talimatta 

belirtilen gün ve saat aralığında sokağa çıkmalarına izin verilmiştir.” şeklinde karar 

alınmıştı. Bu kez yine bakanlığın 01.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 

a.  18-20 yaş aralığındaki gençler için (31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar) 

uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış 0-18 yaş aralığındakiler için 

kısıtlamanın devam edeceği ve buna yönelik gün ve saatlerin İçişleri Bakanlığınca 

gönderileceği, 
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b. 65 yaş ve üzerindekiler için, yine İçişleri Bakanlığınca belirtilecek gün ve saatler 

dışında kısıtlamanın devam edeceği,  

c. Yine 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızdan; işletme sahibi esnaf tüccar sanayici 

meslek sahipleri ile çalışanlardan, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet 

Belgesi ve/veya vergi kaydı, şirket yetki belgesi oda ve birlik kimliğinden biriyle 

belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları,  

d. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 0-18 yaş arası çocuklarımızın ihtiyaca göre 

bakıcı, aile büyükleri, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmeleri amacıyla 

veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecekleri, 

e. Sokağa çıkmalarına Bakanlıkça izin verilenlerin yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, 

sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla izin verilen 

saatlerde sokağa çıkabilmeleri, 

hususlarında karar verilmiştir.  

6. İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı davrananlar hakkında, kararlarda belirtilen 

yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir. 

 

B. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı 

olmak üzere;  

a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır. 

b. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır. 

c. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı 

Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır.’’  

hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanacaktır.  

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 


