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ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu l0l07 /2020 cuma giiıü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELi Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden

teşekkül etmiş olup. yazılı olan kararlar oybirliği ile ahnmıştır.
Tüm Dünya'da etkisi görülen Covid-l9 salgınırun, toplum sağhğı ve kamu

di.izeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanma yöıelik
tedbirler sağlık Bakanhğı ve koronaviriis Bilim kurulıınun önerileri, sayın
Cumhuıbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır,

Bu çerçevede; ilgili Genelge ile o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden

18 yaş ve ait, çocuktarımız ve gençlerimizin yanlannda veli/vasisinin bulunması şartı ile

seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, ilgi

Genelgede 18 yaş alı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma krsıtlamasınln,

ebeveynıeri refa'katinde olmalan şartıyla tiimüyle kaldınlması hususları düzenlenmişti.

Gelinen aşamada, başta sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla

yapılan görüşmeler sonucunda;
-- 18 

- 
yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası

seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartınrn kaldırılmasın4
- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava

yolu ile yapacalları seyahatlerin ilgili mevzuat hükiimleriyle belirlenen (pandemi süreci

öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına"
_ Kendilaşlarına yolculuk yapacak çocü ve gençlerimizin seyahatlerinde de

toplu taşıma u.uçı-,.ru yönelik Bakanlığrmızca çıkanlmlş olan Genelgeler ile

Koronavirtis Bilirn Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,

Belirtiten sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayl«rrrlığın

durumuna göre kanunun iIgitı maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç

teşkil eden Javranrşlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında

gerekli adli işlemlerin başlatrlmasına;

1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birligi ile karar verilmiştir.
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