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nlrca
llçe Hıfzıssıhha Komisyonu 24106/2020 çarşamba giıırıü Söğiitlü Kaymakaml Kay
çİçErıİ ıaşkanııgında toplanarak aşağıda isimleri ve
raymaİam V. Esengül
ile alrnmıştır,
imzalan bulunan üyJlerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği
Covid-t9 .ulgrrr-., kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz
görüldüğü ilk andan
etkilerini asgari sevğeye düşi.iırmek amacıyla; hastalığın ülkemizde
koronavirüs Bilim kurulunun önerileri, sayın
itibaıen sa'gııt Bakanlığı
c*h*tuşti,".ıan talirriatları doğrultusunda bugtirıe kadar birçok tedbir kararı alınmış

roirvaz

ve

geçirilmiştir.
ve uygulamaya
,
"

ro.onuul-.ıı. salgmı ile mücadelede gelinen aşamada virüsiin yayılma ve bulaşma
tuzının azalması, vaka artış hızının dtlşüşe geçmesi yöniiıııde kaydedilen olumlu
geçilmiş ve bu doğrultuda ilgi
çıiş.eıer dogruitusunda kontrollti sosyal hayat staecine
Türk vatandaşları ile yabancı ülke
i.n.ıg" iı. cJvid_lg salgını ile mtıcadele siirecinde
İu*İuşlann n hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriy'çıkışlanna getirilen
k;i;"i; (iran kara sınır kapılanndan yolcu giriş/çıkışlanna yönelik hükümler

hariç) yilrürli.ikten kaldınlmıştır.
Turizmsezonununaçılmasıveülkemizegiriş-çıkışkısıtlamalannrnkaldırılması
turizm beldelerine
sonrasında öniimizdeki süeçte yabancı turistlerin ülkemizdeki
yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir,
Bu kapsamda;

1.Ülkemizeyurtdışındangelenyabancıturistleritaşıyanyabancıplakalıtoplu
planr kısıtlamasına
taşıma araçlarınrnİlgi 1u) Geneİgemizde yer alan araç içi oturma
yolcu sayrsını
,ygun olup olmadığna bakılmaksızın hudut kapısına geldiği sıradaki
urti..u.ut (ülkemii içerisinde vanş noktasına kadar yeni yolcu almamak) kaydıyla

'

yolcu taşımalanna müsaade edilmesine,

içerisinde
2.65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ülkemiz
Belgesi"
İzin
gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyüatlerinde "Seyahat
aıanmaını§ln4

Belirtilen sınrrlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzssıhha
aylarılığın
Kanununun 282 nci maddesi geİeğince idıri para cezısı verilmesi,
konusu suç
yapılması,
durumuna göre Kanunun ilgİli maddeleri gereğince işlem
iEı.ii.a.o d-avranışlara ilişı<i_-n Tıırk Cez" K"nuorrnuo 195 inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlenlerin başlat masına;
_

1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy

birliği ile karar verilmiştir.
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