
 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 21.05.2020 tarihinde Saat 09.00’ da 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23., 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut PEKMEZ başkanlığında 

toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

 T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21/05/2020 Tarih 89780865-153- sayı 

ve “65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni Hk.” konulu genelgesi ile Yeni Koronavirus (COVİD-

19) hastalığı salgınının kontrolü ile ilgili olarak aşağıda belirlenen tedbirlerin devamı kararlaştırılmıştır.  

 Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları- mızın sağ-

lığını korumak amacıyla ilgi genelge ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 

22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece 

sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir. 

 Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi 

ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi 

olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tali-

matları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü 

olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. 

 Bu kapsamda; 

1- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları-

mız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yet-

mezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 

30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir. 

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir. 

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçiş-

leri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe 

günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir. 

4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra 

belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. 

5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara 

gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek 

ve sonuçlandırılacaktır. 

6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerin-

den başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.  
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7- Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş 

ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak-

tır. (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri döne-

bileceklerdir.) 

8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecek-

leri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri ta-

rafından gerekli takipleri yapılacaktır. 

9- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı 

Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır. 

10- Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın 

otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin 

planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmaması, 

Türkiye Petrolleri Mah. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 7 Merkez / Adıyaman 

adresinde faaliyet gösteren Sevinç Tekstil isimli İşyerinde 21 Mayıs 2020 tarihinde 2 ve üzeri ki-

şinin (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedaviye alındığından 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ge-

çerli olmak üzere tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Türkiye Petrol-

leri Mah. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 7 Merkez / Adıyaman adresindeki  Sevinç 

Tekstil İşyerinin faaliyetlerinin durdurulması tedbirinin uygulanmasına, 

  Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçeve-

de eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın 

durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden 

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

başlatılması ve kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup alınan kararın 

birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına gönderilmesine, 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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                         BAŞKAN 

 

                 Aykut PEKMEZ 

                           Vali 
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Abdulkadir KANDEMİR M.Nedim BAYBATMAZ Sami IŞIK 
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Doç. Dr. Fatih DOĞAN 

  
Dr. Erdoğan ALTUNBAŞ 

  
Kemal TAŞ 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi 

  

Tabip Odası Temsilcisi 51.Bölge Adıyaman Ecz. 
Odası Başkanı 

  


