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İLAN TUTANAĞI 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 25/06/2020 Perşembe günü Vali Sinan GÜNER 

Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; 

birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır. 

 

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 21.03.2020 tarih ve 8 nolu kararı ile 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmış, 10.06.2020 tarihli ve 41 nolu kararı ile 

bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın her gün 10:00- 20:00 saatleri arasında sokağa 

çıkabilmelerine karar verilmişti. Bu kapsamda; 

a) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, 

immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar 

hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin 

Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine, 

b)  Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 

kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece 

yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu 

yapabilmelerine, 

c)  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere 

Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet 

kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden girerek seyahat izin işlemleri 

başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını 

seçerek başvurularını gerçekleştirebilmelerine, 

d) Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili 

gerekçelerinden biri seçilerek; Otel tatili için rezervasyon belgelerini, 

yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira 

sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini 

zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yüklemelerine, 

e) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve özel 

araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilmelerine, 

f) Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon 

sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem 

üzerinden otomatik olarak sorgulanacak olup vatandaşlarımızın belge almak için 

herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek 

bulunmadığına, (Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak 

sonuçlandırılacak, izin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme 

yapılacak olup ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı alınabilecektir.) 

 

2- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 18.06.2020 tarih ve 43 nolu kararı ile ilimizde 

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavının (YKS)  yapılacağı 



tarihlerde ve belirlenen saatler arasında sokağa çıkma kısıtlamasına ve kısıtlamaların 

istisnalarına karar verilmişti. Bu istisnalara ek olarak daha önceden yapılmış 

rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına 

halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve 

yabancı turistlerin;  

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımlarının sağlanmasına (Gerek 

havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile 

konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri 

şehirlerarası yolculuklar), 

b) Plajlardan yararlanmalarına (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk 

plajları dahil), 

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaret 

etmelerine, 

d) Bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS sınavının olduğu 27-

28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

  

3- İlimize yazlık maksatlı ikamet etmek üzere gelen vatandaşlarımızın asli ikametlerinde 

karantinaya tabi olup olmadıklarının ilimiz girişindeki güvenlik noktalarında kolluk 

kuvvetlerince kontrol edilmesine, haklarında karantina tedbiri olmasına rağmen ilimize giriş 

yapmak isteyen vatandaşlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci 

maddesi gereğince idari ve 5237 sayılı TCK’nın 195’inci maddesi gereğince adli işlem 

yapılmasına, 

 

4- İlimizde otel, motel ve pansiyon gibi konaklama tesisleri ile ikinci ikametlerinde kalan 

vatandaşlarımızın asli ikametlerinde karantinaya tabi olup olmadıklarının kolluk kuvvetleri 

tarafından kontrol edilmesine, haklarında asli ikametlerinde karantina tedbiri olmasına 

rağmen bu tedbire uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

282’inci maddesi gereğince idari ve 5237 sayılı TCK’nın 195’inci maddesi gereğince adli 

işlem yapılmasına, 

 

5- Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru     

görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK’nın ilgili maddeleri gereğince 

cezalandırılmasına, 

 

6- Alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine karar verilmiştir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.25/06/2020 

 

   

 

 


