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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  
 
 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 10.07.2020 tarihinde saat 15.00’de Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR 
başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, 
gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  
GÜNDEM:  
 18 yaş altındaki vatandaşlarımızın seyahati hakkında uygulanacak tedbirleri görüşmek. 
KARARLAR:  
  Tüm Dünyada etkisi görülen Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve 
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta 
ve uygulanmaktadır. 

31.05.2020 tarih ve 65 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması 
devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile 
seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, 10.06.2020 tarih ve 68 
Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ile 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma 
kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti. 

Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 
72’nci maddeleri kapsamında;  

1. 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında 
veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, 

2. Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile 
yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu 
şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına, 

3. Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma 
araçlarına yönelik Valiliğimizce çıkarılmış olan Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile Koronavirüs Bilim 
Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine, 
            Karar verilmiştir. İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince 
görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara 
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması 
başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli 
adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.  
 
 
 
 
 
   

 


