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Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 28/03/2020 tarihinde saat 22:00’da 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında
olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel
temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu
salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması
azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka
sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve
kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların
etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için
şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin Valilik iznine bağlanması yönünde karar
alınarak uygulamaya başlanmıştı. Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulunun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tavsiyeleri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
gereği aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir; Bu kapsamda;
1- Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00 saatinden
itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak
üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapılmaması ve uçak
ile seyahat etmelerine kesinlikle izin verilmemesine,
2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olup, ancak 28.03.2020 tarih ve
2020/16 sayılı kararımızda belirtilen; a) “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,
b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, c) Özellikle son on beş gün
içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız’ın “Seyahat İzin
Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilmelerine.
3-Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri
içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenlerin, seyahat izin kurullarına başvurmaları
ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilmelerine.
4-Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti
yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlamaya tabi tutulmamasına
5- Seyahat İzin Belgesi’nin Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenmesine,
6-Seyahat izin belgesi taleplerinin, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek
yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanmasına,
7- Karara bağlanan seyahat izin belgesi taleplerinin; bireysel başvurularda elden verilmesine,
telefon ve elektronik başvuruların sonuçlarının vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilebilmesine,
8- Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesinin uçuşun
gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilmesine
9- Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılmasına
10- E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin
Başvuru Masalarından karşılanması için Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca gerekli tedbirlerin
(seyahat izin kurullarının sayısının, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

