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ilqe Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, Covid-I9 Pandemi tedbirleri gerqevesinde. 1593 sayrh

Umumi Hrfzrssthha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 10.07.2020 tarihinde
gergeklegtirilen olaganiistii gciriigmede agalrdaki kararlan almtqttr.

GONDEM:
Qin Halk cumhuriyeti,nin wuhan Kentinde baglayarak tiim diinyayr tehdit etmeye devam

eden ve Diinya Saghk Orgiiti.i tarafrndan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronaviriis
(Covid- l9) salgrnrndan vatandaglanmrzr korumak ve salgrnrn yayrlmasrnr engellemek,

vatanda$lanmlzin saghfirna olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgtnda en etkili
miicadele olan sosyal mesafeyi saf,lamak igin gereken tedbirlerin kararlagtrnlmasr.

KARAR:

Tiim Dunya'da etkisi gortilen covid-I9 salgrnrnrn, toplum sa[lrfir ve kamu dtizeni aqtstndan

otugturdugu riski ydnetebilmek adrna hayatrn her alantna ydnelik tedbirler Sa!hk BakanltIt

ve Koronavirts Bilim Kurulunun tinerileri, Sayrn Cumhurbagkantmtztn talimatlarl

dolrultusunda altnmakta ve uygulanmaktadtr'

Bu gergevede; 30.05.2020 tarihli ve8558sayrh igiSleri Bakanhlr Genelgesi ile o tarihte sokala

grkma ilsrtlamasr devam eden l8 yag ve altr gocuklarrmtz ve genqlerimizin yanlarrnda

veliivasisinin bulunmasr Eartr ile seyahat izin belgesi almakstzrn gehir igi ve qehirlerarast

l,olculuk yapabilecekleri. 10.05.2020 tarihli ve 9138 sayrh igigleri Bakanh[r Genelgesi ile l8 ya9

utt, go.u[ ve genglerimizle ilgili sokaga grkma krsrtlamasrntn, ebeveynleri refakatinde

olmalart $artlyla tiimtiyle kaldtrrlmasl hususlan di.izenlenmigti'

Gelinen agamada, bagta Saglk Bakanhgr olmak tizere ilgili BakanLklarla yaprlan

gtirtgmeler sonucunda;

- l8 yag altrndaki gocuk ve genglerimizin qehir igi ve qehirlerarasr seyahatlerinde

yanlarrnda veli/vasisi bulunmast $artlnln kaldlnlmaslna.

- Bu kapsamdaki gocuk ve genglerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile

yupu.uklu., seyahatlerin ilgili mevzuat hiikiimleriyle belirlenen (pandemi siireci 6ncesinde

otdu[u gekliyle) esaslar gergevesinde yaptlmastna,

- Kendi baglarrna yolculuk yapacak gocuk ve genqlerimizin seyahatlerinde de toplu ta$rma

araqlanna yOnelik igigleri Iiaianlgrnca qrkanlmrg olan Genelgeler ile Koronaviriis Bilim

Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine.



ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca, 5442 say il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve

1593 sayrh Umumi Htfztssthha Kanunu'nun 27 . ve 72. maddeleri uyannca, 10.07.2020

tarihinde oybirli[i ile karar verilmiqtir.
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