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KARAR TARİHİ: 28.05.2021                                                                       KARAR NO: 2021/29 

 

   İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 28.05.2021 günü 1593 sayılı ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 24. 

maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile Kaymakam Ünal ÇAKICI başkanlığında toplanmış olup; 

 

1. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.05.2021 tarihli 8160 sayılı Genelgesi 

doğrultusunda İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 16.05.2021 tarihli 2021/27 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul 

Kararı ile şehir içi toplu taşımada aşağıdaki koşulları sağlayan vatandaşlarımız gerekli belgeleri 

göstermek şartıyla muafiyet tanınmış olup; 

 

1.1. 65 yaş ve üstü çift doz covid aşısı olanlardan; 

 

a- 65 yaş üstü avukatlar; mesleki kimliklerini gösterip, HES kodu tanımlanmış İzmirim 

kartlarının validatöre okutarak biniş yapabilmelerine, 

b- 65 yaş üstü basın mensupları; HES kodu tanımlanmış İzmirim kartlarını validatöre 

okutarak biniş yapabilmelerine, 

c- 65 yaş üstü çalışan ya da iş yeri sahibi olanlar; iş yerleriyle illiyetlerini gösteren belgeyi 

ibraz ederek ve HES kodu tanımlanmış İzmirim kartlarını okutarak biniş yapabilmelerine, 

d- 65 yaş üstü hastane/doktor randevusu olanlar; randevusu olduğunu gösteren belgeyi ibraz 

ederek ve HES kodu tanımlanmış İzmirim kartlarını okutarak biniş yapabilmelerine, 

1.2. 18 yaş ve altı istisnası; 

a- 18 yaş altı çalışanlar; işyeriyle illiyetlerini gösteren belgeleri ibraz ederek ve HES kodu 

tanımlanmış İzmirim kartlarını okutarak biniş yapabilmelerine; 

b- 18 yaş altı istisna durumları; kreşe, anaokuluna, bakıcıya vs. bırakılacak çocuklar ile 

hastane/doktor randevusu olan çocuklar ve gençler; ebeveynleri, bakıcıları veya yasal vasileri ile 

birlikte biniş yapabilmelerine, 

1.3. Engelli bireyler; engelli bireyler kendileri veya ihtiyaç olduğu durumlarda ebeveynleri, 

bakıcıları veya yasal vasileri ile birlikte biniş yapabilmelerine, 

 

2. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17.05.2021 tarihli 

25210690 sayılı “Özel Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim ile Sınav Uygulamaları” 

konulu ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 17.05.2021 tarihli, 

25210693 sayılı “Yüz Yüze Eğitime Başlanılması” konulu yazıları ekte olup, bu yazılara istinaden 

sadece ilgili maddelerde belirtilen kurslar, sınıflar ile kayıt işlemleri için 18 yaş altı nüfusun velileri 

veya vasileriyle, okul yönetici ve eğitimcilerinin de toplu ulaşım araçlarından durumlarını gösterir 

belgeleri ibraz etmek şartıyla belirtilen gün ve saatlere ilişkin olmak üzere toplu taşıma araçlarına 

biniş yapabilmelerine, 

  

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tahsis edilmesi ve konusu suç teşkil eden 

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

başlatılmasına;  

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 



 

 


