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KARAR TARİHİ :25/06/2020       

KARAR NO  :2020/44   

 

   

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince, Vali Sn. 

Salih AYHAN Başkanlığında ve 25/06/2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve ünvanları bulunan asıl üyeler 

dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşlarının en üst yöneticilerinin de katılımıyla 

Şehiriçi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı İstisnası, YKS Tedbirleri istisnası ve 65 yaş ve Üzeri 

Vatandaşlarımızın Seyahat İzinleri hakkındaki Genelgelerini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.  

 

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu 

düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını 

kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

1. 01.06.2020 tarihli ve 8567 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan 02.06.2020/36 

sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile kontrollü sosyal hayata geçiş sonrasında Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk 

Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” ve “Karayolu 

Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” 

başlıklı rehberler doğrultusunda şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirler karar 

altına alınmıştı. 

11.06.2020 tarihli ve 9288 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Covid-19 salgını ile mücadele 

sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize 

giriş/çıkışlarına getirilen kısıtlamalar (İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükümler 

hariç) yürürlükten kaldırılmıştı. 

Turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında 

önümüzdeki süreçte yabancı turistlerin ülkemizdeki turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi 

beklenmektedir. 24.06.2020 tarihli ve 10132 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında; 

1.1. Ülkemize yurtdışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu taşıma araçlarının 

01.06.2020 tarihli ve 8567 sayılı Genelge ve 02.06.2020/33 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında yer 

alan araç içi oturma planı kısıtlamasına uygun olup olmadığına bakılmaksızın hudut kapısına geldiği sıradaki 

yolcu sayısını artırmamak (ülkemiz içerisinde varış noktasına kadar yeni yolcu almamak) kaydıyla yolcu 

taşımalarına müsaade edilmesine, 

1.2. 65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ülkemiz içerisinde gerçekleştirecekleri şehirlerarası 

seyahatlerinde “Seyahat İzin Belgesi” aranmamasına, 

2. İçişleri Bakanlığının 18.06.2020 tarihli ve 9863 sayılı Genelgesi ile bu doğrultuda alınan 18.06.2020 

tarih ve 2020/39 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi 

koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yükseköğretim 

Kurumları Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran 2020 

Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında 

belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 

Öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında 

önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir. 

Bu çerçevede 18/06/2020 tarih ve 9683 sayılı genelge ve 2020/39 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 

Kararlarına ek olarak,  

 

2.1-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 
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yabancı turistlerin; Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, 

liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel 

araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar), Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj 

bulunmaması halinde halk plajları dahil), Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini 

anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, Ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde 

çalışanların,YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

3. 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 

22.03.2020 tarih 2020/05 sayılı kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın 

sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10.06.2020 tarihli ve 

9138 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı kararı ile söz 

konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve 

20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 20.05.2020 tarih ve 2020/29 

sayılı kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca 

dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti. 

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve 

turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 

turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin 24.06.2020 tarihli ve 10134 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 

uygun olacağı değerlendirilmiştir.  

 

Bu kapsamda; 

3.1-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (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. 

3.2 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 şekilde en fazla 6 

kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine. 

3.3 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa 

Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru 

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 

gerçekleştirebilmelerine. 

3.4 Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden 

biri seçilecektir. Vatandaşlarımız; 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. 

3.5 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve özel araç ile 

yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilmelerine. 

3.6 Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra 

belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususunun da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanmasına. 

3.7 Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara 

gitmemelerine. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvurularının otomatik olarak değerlendirmesine ve 

sonuçlandırılmasına. 

3.8 İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-Devlet üzerinden 

başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilmesine. 

3.9 İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri İl 

Valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları Aile Hekimleri tarafından gerekli 

takiplerin yapılmasına. 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı olmak 

üzere;  

a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır. 
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b. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır. 

c. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’ 

başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ 

hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanacaktır. 

 

 

 


