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KARAR TARİHİ:24/06/2020 

KARAR NO        : 67 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

24/06/2020 tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin 

iştiraki ile gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

K A R A R 

 

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 
getirilmiştir. 

Öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş çıkış kısıtlamalarının 
kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine 
yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir. 

Daha önceden alınan İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun yukarıda bahsi geçen kısıtlama 
kararlarına ek olarak; 

 

1) YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde belirli saat aralığında 
uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından aşağıdaki bahsi geçen çalışanların ve yerli, 
yabancı turistlerin; 

a) Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur 
satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına hali hazırda konaklayan ya da 
konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin; 

 Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımlarının (Gerek havaalanı, 
otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama 
tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri 
şehirlerarası yolculuklar), 

 Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri 
ziyaretlerinin, 

b) Ayrıca bu hizmetleri sunacak işletmelerin ve bu yerlerde çalışanların 
kısıtlamalardan muaf tutulmalarına, 

 

2) Ayrıca, ülkemize yurtdışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu 
taşıma araçlarının daha önceki alınan hıfzıssıhha kararlarında yer alan araç içi oturma 
planı kısıtlamasına uygun olup olmadığına bakılmaksızın hudut kapısından itibaren 
yolcu sayısını artırmamak ve ülkemiz içerisinde varış noktasına kadar yeni yolcu 
almamak kaydıyla yolcu taşımalarına müsaade edilmesine, 

3) 65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ülkemiz içerisinde gerçekleştirecekleri şehirlerarası 
seyahatlerinde “Seyahat İzin Belgesi” aranmamasına, 

 

 

 



Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. 

Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para 

cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına; 

 Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 
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 Rafet VERGİLİ                                Dr.Ahmet SARI                     Hasan ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı                               İl Sağlık Müdürü            Çevre ve Şehircilik İl Md.   
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Öğr.Üyesi Dr.İsmail HASKUL              Nevzat AKBAŞ                     Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi   İl Milli Eğitim Müdürü V.    İl Tarım ve Orman Md. 
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Uzm.Dr.Hacer İYNEM                        Ecz.Recep YILDIZ 

     Serbest Tabip                                    Serbest Eczacı 

 

 

 
 


