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İLÇE HIFZISIHHA KURULU KARARLARI 

 

 

 

KARAR TARİHİ : 28.03.2020 

KARAR NO  : 11 

 

 

 

 İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Ovacık Kaymakam Vekili Sayın Musa AYYILDIZ  Başkanlığında diğer 

üyelerin iştirakiyle 28.03.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Kaymakamlık toplantı salonunda toplanarak 

aşağıdaki kararları almıştır. 

 

  

 

KARAR 

 

 

 

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından ”Pandemi” ilan edilen Koronavirüs(Covid-19) salgınından 

kaynaklanan olumsuzlukların ilçemiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak alınan 

kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini 

korumak için şehirler arası otobüs seferleri ile ilgili olarak aşağıdaki ilave kararların alınması uygun 

görülmüştür. 

 

1. İlçemizdeki tüm vatandaşların bulundukları yerlerde kalmaları esas olup,ancak tedavi 

ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,birinci derece yakınları vefat eden  

veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15(on beş) gün içerisinde gelmiş olduğu yerde 

kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının Kaymakamlık 

izni ile gerçekleştirilmesine,  

2. İlçemizde ikamet etmekte olan vatandaşlardan seyahat etmesi zorunlu olanların, 

Kaymakamlık koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat 

belgesi talebinde bulunulmasına, Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat 

güzergahı ve süresini de içerecek şekilde ‘Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi’ 

düzenlenmesine, 

3.   Seyahat İzin Kurulunun Kaymakamlık Makamının belirleyeceği kamu görevlisinin 

başkanlığında,emniyet temsilcisi,belediye temsilcisi ve otogar sorumlusu ile ilgili meslek 

odası temsilcisinden oluşmasına,bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerinin tahsis 

edilmesine, 

4. Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefon 

numaralarının,gidecekleri yerlerdeki adreslerinin ve belirtilen yolcu listelerinin gidilecek 

ildeki Valiliğe bildirilmesine, 

5. İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin 

alınmasına, 

6. Başka İl ve İlçelerden gelen vatandaşlarımızın (otobüs veya özel araç ile), İlçemize giriş 

noktalarında oluşturulacak kontrol noktalarında isim,kimlik numarası,telefon ve 

ilçemizde kalacakları adres bilgilerinin kolluk kuvvetleri tarafından alınmasına;ayrıca bu 

şahıslara sağlık ekipleri tarafından 14 gün kuralının hatırlatıldığı onam formlarının 

imzalatılmasına ve vücut ısılarının ölçülerek, yüksek bulunanların sağlık kuruluşlarına 

yönlendirilmesine, 
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7. Yukarıda sayılan önlemlerin taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına 

dönüşmesine neden olacak her türlü önlemlerin alınmasına, 

8. Hizmetinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti 

yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmamasına, 

9. Seyahat izin belgesi taleplerinin,Seyahat İzin Kurulunca gecikmeksizin 

değerlendirilmesine, 

10. Karara bağlanan seyahat izin belgesi taleplerinin,bireysel başvurularda elden 

verilmesine,telefon ve elektronik başvuraların sonuçlarının vatandaşlara mail,mesaj veya 

telefonla bildirilmesine, 

       

              Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi 

gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 

 

    Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 

 

 

                                        OVACIK İLÇESİ HIFZISIHHA KURULU BAŞKANI 

 

 

Musa AYYILDIZ 

               Kaymakam V.   

 

 

 

 

 

 

                 Üye                                  Üye                              Üye 

 

 Uzm.Dr.Erkay Nacar                                  Yakup NARTER                            İsmail AYKUTLU 

       TSM Başkan V.                                   Belediye   Başkanı                      İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

 

 

 

Üye 

 

Yalçın ÇINAR 

İlçe Tarım ve Orman Müdür V. 

 

 

                        

 

 

       

                 

 

 

Ovacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.03.2020 tarihinde almış olduğu 11 nolu kararın ikinci 

sayfasıdır. 
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