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T.C. 

ORDU VALİLİĞİ 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI 
 

 

Karar Tarihi: 30/05/2020                                                                                                Karar No: 68 

 

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.05.2020 tarihinde saat 22:30’da Ordu Valisi Seddar YAVUZ 

Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. 
 

ALINAN KARARLAR 
 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır. 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı 

açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün yayılım hızı ve 

alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur. 

03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile 

sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına ilimize kara, 

hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmıştı. 

Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, 

tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin 

yapılması hususları değerlendirilmiştir, 

 

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;  

 

1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi 

alma zorunluluğunu düzenleyen 28.03.2020 tarihli ve 6009/6010 sayılı İçişleri Bakanlığı 

Genelgelerinin, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına ve şehirlerarası toplu 

ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 

üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,  

 

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı 

Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri 

illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına 

devam edilmesine,  

 

3- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) 

Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,  
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Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, 

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 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, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Seddar YAVUZ 

Vali 

 

 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

Dr. Mustafa KASAPOĞLU 

İl Sağlık Müdürü 

   

 

Mehmet Fatih VARGELOĞLU 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

Hüseyin ÖZTÜRK 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürü 

 

Kemal YILMAZ 

İl Tarım ve Orman Md. 

 

 

Uzm. Dr. Atila GÜRGEN 

Ordu Devlet Hast. Baştb. 

 

 

Dr. Ali TOMAKİN 

Hudut Sahiller 

 

 

Dr. Mithat YAĞLI 

Serbest Tabip 

 

 

Necla AYDIN 

Serbest Eczacı 

 

 

 

 

 


