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ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, l593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 25.06.2020 tarihinde

gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

cÜNunıvı:
çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam

.d.n ,. Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs

(Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek,

vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili

mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaŞtırılması.

KARAR:
Covid-l9 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari

seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık

Bakanhğı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları

doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geÇirilmiŞtir.

22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 YaŞ

ve üzerindeki vatandaşlarımızİn sağtİgını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten aYrılma

kısıtlaması getirilmiş, l0.06,20ZO tu.ll,,ll ve 9l38 sayıtı Gene|ge ile söz konusu kısıtlama

esnetilerek hİr gtin l0.0O ile 20.00 arasında sokağa çıkabitmeterine karar verilmiŞ ve 20.05.2020

tarihlive 8206 İayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza2|.05.2020 tarihinden itibaren

en az bir ay boyunca dönıİemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim Yerlerine gidiŞ

izni verilmiştir.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artıŞ hızının düŞüŞe

geçmesi ve turizm ,.ronrnrn açılması sebebiyle aşağıda beliıtilen şartlar doğrultusunda 65 YaŞ

İe üzeri vatandaşlartmızın turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin 24.06.2020 tarihli ve

l0l34 sayılı içişleri Bakanlığı Genelgesiyle uygun olacağı değerlendirilmiŞtir.

Bu kapsamda;
l- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli

olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diYalize Slrln
hastalar hariç) tuİizm amacıyla yapacakları yolculukl arda "Tırizm AmaÇlı SeYahat Izin

Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir.

2- Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaŞlarımız

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

kapsayacak ş"l.ilO" enfazla6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yaPabileceklerdir.

3_ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo

199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda eDevlet kapısından İÇiŞleri

Bakanlığı ebaşvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında Yer alacak

turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23.06.2020 Salı

günü, saat 09.00'dan itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
4- Başvuru formunda otel tatili, yazlıWdevremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili



gerekçelerinden biri seçilecektir. Vatandaşlarımlz1,
o otel tatili için rezervasyon belgelerini,
o yaz|ık/devremülk için tapu örneklerini,
. kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini,
o karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu

olarak başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.
5- Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve özel

araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir.
6_ Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covidl9 evde izolasyon

sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden
otomatik olarak sorgulanacaktır.

7_ Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da
Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin

Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
8- izin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-

Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.
9- izin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik

olarak gidecekleri il vaIilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı
oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulması hususunun takibine;
uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kolluk kuwetleri ve zabıta ekipleri
tarafindan 392,00 TL, idari para ceza§ uygulanmasına,
b. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun282. maddesİ gereğince 3.I50.00 TL,
c. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbİrlere Aykırı Davranma
başlıklı l95. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan
kişi, iki aydan bir vıla kador hapis cezasıylo cezalandırılır." hükmü uyarınca, bu hükme

uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli
makamlara bildirilmesine.



İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 .

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

İl İdaresi Kanunu'nun 32lÇ maddesi ve
ve 72. maddeleri uyannca, 25.06.2020
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