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ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 24/0612020 çarşamba günü Söğütlü Kaymakamı Kaynarca

raymaium V. Esengül roirvaz ÇiÇEKLi Başkanlığında toplanaıak aşağıda isimleri ve

i.hu., bulrn- üyJlerden teşekkül etmiş olup, yazrlı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır,

Covid-l9 ,ulgrnrnrn famu dilzeninin- bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz

etkilerini asgari ..riy.y" düşiirmek amacıyla; hastahğın ülkemizde görüldüğü ilk andan

itıu..'s"eı*Bakaılıgı,veKoronavirüsBilimKurulununönerileri,Sayın
ö'rJ*uşti"r.ızın talim-atlan doğultusunda bugiine kadar birçok tedbir kararı alnmış

ve uygulamaya geçirilmiştir.
'"G"ıin.n işa.aau viriisiin yayılma ve bulaşma hranrn azalması, vaka artış hlzırun

dtişt§e geçmesi ve turizm ,"İon** açılması sebebiyle *"ğld" 9:]l1]|:1_ıT]fl
aoffit İunau 65 yaş ve iizeri vatandaşlanmızm turian amaçlı seyahatıenne ızın

veİlmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir,

Bu kıpsamda; ı ___:r_ :ı::: _^ı.ıi
İ- OS İrş ve iizeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli

olınlar, immün yetmezliğ,i olınlır ile b6brek yetmezliği nedeniyle diyalize giren

hastalar hariç) turizm u.""İyl" yapacaklan yolculuklarda "Turizm Amaçlı Seyahat

İri. S;İg*r 
"lrrak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir,

2- Turizm a.uçl, §.yut,ut İ;in Belg;sine başvuracak 65.. yaş .ve.iizeri
vatanaaşlanmrz kendileri ile aynı dwumda__qulunaJı (65 yaş ve iiaeri) eş, T-.d".ş 

*
birincidereceyakınlannıounup'uvu.unşekildeenfazla6kişiiçinseyahatizinbelgesi
başvurusu yapabileceklerdir.

3.65yaşveiizerivatarıdaşlanmızTurimıAmaçlıSeyahatizinBelgesialmaki'DereAlo
isi V"f; Sosyal Destek fi"tt tır..ina"n veya-elektronik ortamda e_Devlet kaplsından

İçişleri Bakanlığ, ouuşr,r_ 
-.i.t.rrrirr" 

gir"r"k seyahat. izin işlemleri başhğının altında

;;;;"kil; u.uçi, .Şnut izin belğesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurulannl

23.06.2020Salr günü, .""İ09.00'd"o itibaren gerçekleştirebileceklerdir,

4_ Başvuniformunda otel tatili, yazhk/dewemülk, kirahk ev/villa ya da kaıavan

tatili gerekçelerinden biri seçilecektir, Vatandaşlarımız;

ı otel tatili için rezervasyon belgelerini,
ı yazhvdevremülk için tapu ömeklerini,
o kiralık evlvilla tatili için ise kira sözleşmelerini,
o karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu

olarak başıuru srrasında sisteme yiikleyeceklerdir, 
_

s_ ruım, Amaçh seyahat izin lielgesi alacak vatandaşlanmız otobüs. uçak, tren

ve özel araç ile yapacaklan'yolculuklar için başıuru yapabileceklerdir,_6-Başvuru"sırasındabaş,uranrnveberaberindekilerin;Covid-l9evdeizolasyon

.o.go,*.-yanrsırabelirtilenhastahklarınınolupolmadığlhususudasistemiizerinden
otomatik olarak sorgulanacaktır.

7- Vatandaşlanmızrn belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya.da

Valilik/Kaymakamııklara gitme'ierine gerek bulrınmamaktadr. Turizm Amaçlı Seyahat

İzin Belgesi başıurulan oĞmatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandınlacaktır.
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SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup aynca e- Devlet iDerinden başvuru

onay belgesi çıilısı da ahnabilecektir.
9- İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarrmızın bilgileri

otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine
bildirilecektir. Kayltlı olduklan aile hekimleri tarafindan gerekli takipleri

yapılacaktır.

Belırtiten srnırlamalara uymayan vatandaşlara umumi lllfzıssıhha l<anununun 282

nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre

Kanunun ilgili maddeteri gereğince işlem yap ması, konusu suç teşkil eden

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsammda gerekli adli

§lemlerin başlatı|masına;

1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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