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Ġlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 29.06.2020 tarihinde saat 10:00 da Kaymakam Nurullah 

KAYA Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 
      Koronavirüs 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 tutmak amacıyla 

birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  

      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 uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. Ayrıca Cami ve Mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında 

yayınlanan genelge doğrultusunda, 

        Bu kapsamda; 

        1- 65 yaş 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 Ġzin Belgesi’’ almak 

şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine; 

        2- Turizm Amaçlı Seyahat Ġzin 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- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat Ġzin Belgesi almak üzere     

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

Ġçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer 
alaca Turizm Amaçlı Seyahat Ġzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularına 

23.06.2020 Salı günü saat 09:00’dan itibaren gerçekleştirebilmelerine; 

        4- 16 Mart 2020 tarihi itibariyle bütün cami ve mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara 

verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin yayınlanan 

genelge doğrultusunda kısıtlamanın 29 Mayıs 2020 gününden itibaren Cuma, öğle ve ikindi 

namazlarının cemaatle kılınmasına karar verilmiş olup, alınan tedbirler sonucunda virüsün 

bulaşma ve yayılma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve bu yönde 

kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayata geçilmiştir. Bu 

çerçevede Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda 

temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere belirlenen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 
24.06.2020 tarihinden itibaren Cami ve Mescitlerde beş vakit olarak ibadet edilmesine; 

 

 

 

 



 

 

 
 

      Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine ve tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın 

durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına, 

 

      Oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

         

 
 

  BAŞKAN                  ÜYE                                                      ÜYE                                  
 Nurullah KAYA                       Dr.Mehmet Ali ÖZDEMĠR                   Recep BOZKURT 

 Kaymakam                            Ġlçe Sağlık Müdürü                                Belediye Başkanı    

 

 

 

 ÜYE                                        ÜYE                                                   ÜYE    
 Hüseyin EROĞLU               Mehmet KARAHAN                        Uzm.Dr.Erkan YILDIZ 

 Ġlçe Milli Eğitim Müdürü        Ġlçe Tarım ve Orman Müd.V.            Devlet Hast.Başhekimi V.   

 
 

 

 

ÜYE                                              ÜYE                                                                       
Kemal KESĠCĠ                             Barbaros KILINÇKAYA                          

Veteriner Hekim                           Serbest Eczacı       


