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BAFRA İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 
 

   İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN başkanlığında 

24.06.2020 tarihinde  İlçemizde Coronavirüs’e (COVİD-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili görüşmek 

üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

A) Cami ve Mescitler 

 

1- Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen ”Cami ve İbadethanelerde Alınacak Önlemler” 

ile ilgili Genelgede belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve 

mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine, 

2- Yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde dış mekanlarda kılınabileceği belirtilen 

Cuma namazlarının ise hava durumuna (yağışlı olması, aşırı sıcak vs.) bağlı olarak temizlik, maske ve 

mesafe başta olmak üzere ilgili kurallara uyulmak kaydıyla Cami içerisinde  de kılınabilmesine, 

 

B)  YKS Tedbirleri İstisnası 

 

1-YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve 

çalışanlarının 27.06.2020 ve 28.06.2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından 

muaf tutulmasına, 

2-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 yabancı turistlerin; 

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (gerek havaalanı, otogar, liman gibi 

toplu taşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla 

gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar) 

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları 

dahil), 

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, 

           3-Ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, 

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

çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

 

C)   Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı İstisnası 

 

3- Ülkemize yurt dışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu taşıma araçlarının 

İçişleri Bakanlığının Genelgesinde 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, 

4- 65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ülkemiz içerisinde gerçekleştirecekleri şehirlerarası 

seyahatlerinde “Seyahat İzin Belgesi” aranmamasına, 

      

D)   65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Seyahat İzinleri 

 

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 

gidebilecektir. 

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 yapabileceklerdir. 

3   65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa 

Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda eDevlet kapısından İçişleri Bakanlığı ebaşvuru 

sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyehat izin belgesi 

verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23.06.2020 Salı günü saat 09:00’ dan itibaren 

gerçekleştirebileceklerdir. 

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 yükleyeceklerdir. 

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

yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir. 

6  Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid19 evde izolasyon sorgusunun 

yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak 

sorgulanacaktır. 

7 Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da 

Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi 

başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. 

8  İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e Devlet 

üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir. 

9  İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak 

gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile 

hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır. 

     

       Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara 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 başlatılması hususunda; 

                   Oybirliği ile karar verilmiştir. 
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