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T.C. 
YALOVA VALĠLĠĞĠ 

 

 

KARAR TARĠHĠ : 15.04.2021 

KARAR NO  : 24 

KONU   : Koronavirüs Tedbirleri  

(Sık Sorulan Sorular) 
 

 
ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA MECLĠSĠ KARARI 

 
 
  Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15.04.2021 günü Vali Muammer EROL baĢkanlığında 
toplanmıĢtır. 
 

 Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluĢturduğu 
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 
altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel 
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik 

uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, 
Sayın CumhurbaĢkanımızın talimatları ve ĠçiĢleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda 
belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. 
 

13 Nisan 2021 günü Sayın CumhurbaĢkanımız baĢkanlığında toplanan Kabinede ise; yeni 
kontrollü normalleĢme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 
Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiĢti. 

 
 Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı 

Genelge Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara verilen cevaplara istinaden; 

 
1. ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile; sivil toplum kuruluĢları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ve bunların üst kuruluĢları ile birlikler ve kooperatiflerin 
genel kurul dahil yapacakları geniĢ katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin 
verilmemesine karar verilmiĢ olup; Sendikalar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. 
 

 2. ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile; hafta içi sokağa çıkma 
kısıtlaması getirilen 65 yaĢ ve üzeri vatandaĢlarımız ile 18 yaĢ altı gençler ve çocuklarımızın 
Ģehirler arası seyahatleriyle ilgili; 

 
2.1. 65 yaĢ ve üzeri vatandaĢlarımızın hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa 

çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaĢım araçlarıyla yapacakları 
Ģehirlerarası toplu ulaĢım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması 
gerekmektedir. 
 

2.2. 18 yaĢ altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak 

kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaĢ gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine Ģehirlerarası 
seyahatlerini gerçekleĢtirebilirler. 
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3. ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile; sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanan süre ve günlerde zorunlu hali bulunmayan vatandaĢlarımızın (65 yaĢ ve üzeri ile 18 yaĢ 
altında kalanlar hariç) Ģehirlerarası seyahatleriyle ilgili; 
 

3.1. Herhangi bir zorunlu hali (taburcu olma veya doktor randevusu bulunma, yakınının 

vefatı, bulunduğu Ģehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini 
tamamlama, sözleĢmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme) bulunmayan 
vatandaĢlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki Ģehirlerarası seyahatleri 
ancak toplu ulaĢım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanmak suretiyle mümkün 
olabilecektir. ġehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kiĢiler 
seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak Ģekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 
olacaktır. 

 
4. ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile; sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahat edilmesiyle ilgili; 

 
4.1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dıĢında kalan (sokağa çıkma ile 

ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla 
Ģehirlerarası seyahat yapılabilecektir. Ancak bu tür özel araçlarla Ģehirlerarası seyahatlerin sokağa 
çıkma kısıtlamasının baĢlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varıĢ Ģehrine 
ulaĢılamamıĢ olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın 
Ģehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir. 

  
 5.  ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile; herhangi bir tören, nikah 
merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme iĢlemleriyle ilgili; 

 
5.1. Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesinde herhangi sakınca bulunmamaktadır. Ancak ilgili Genelgede açıkça belirtildiği 

Ģekilde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar niĢan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına 

kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 

6.  ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile; yeme-içme yerlerinin 
(restoran, lokanta, kafeterya, pastane, fırın ve unlu mamüller, tatlıcı gibi yerler) 16 Mayıs 2021 
Pazar günü saat 24.00’e kadar masada müĢteri kabul edememesi ile ilgili; 
 

6.1. Ġl/Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, yerleĢim birimleri sınırları dıĢındaki 

karayolları kenarlarında bulunan ve Ģehirlerarası seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karĢılamaya 
yönelik dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerleri sadece Ģehirlerarası seyahat edenlere 
hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kiĢiye servis açılmaması kaydıyla masada servis 
Ģeklinde hizmet verilebilecektir. 
 
  7.  ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 
Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile hafta sonları belirli saatler için 
getirilen kısıtlamalar ile ilgili; 
 

7.1. Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süreyle Ülkemizde bulunan yabancı 

turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından 
ülkemize gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak seyahat acentaları, 
profesyonel turist taĢıma araçları (turist taĢıma aracı belgesi olanlar) sürücüleri ile turistlere yönelik 
rehberlik faaliyetlerini yürütecek profesyonel turist rehberleri (turist rehberi kokartı ve kimlik kartı 
sahibi olanlar) sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentasından görev 
bölgesi, görevin amacı ve yolculuk güzergâhını veya tur programını içerecek Ģekilde bir belge 
almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır. 
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 8.  ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile; faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 
Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilen iĢlerleri içerisinde bulunan güzellik 
merkezi/salonlarıyla ilgili; 

 
 8.1. Güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici 

olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iĢyerleri 
Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu 
hizmetlerini ise sunamayacaklardır. 

 
9. ĠçiĢleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2020 tarihli ve 23 No.lu karar ile; Mali müĢavirlerin sokağa 

çıkma kısıtlamasından muafiyetleriyle ilgili; 

9.1. Serbest mali müĢavirleri genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. Ancak 

kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali 

müĢavirler ile çalıĢanları, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus 

olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır. 

Öte yandan bu muafiyet genel bir muafiyet olmayıp sadece muafiyet nedenine bağlı olarak 

mali müĢavirler ile çalıĢanlarının ikametlerinden iĢyerlerine gidiĢ ve geliĢleri ile sınırlıdır. Aksi 

durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu 

edilecektir.  

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 
idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince iĢlem 
yapılması, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi 
kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; 
 

Oy birliği ile karar verildi. 
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 BaĢkan              Üye         Üye 

    Muammer EROL                Mustafa TUTUK          Dr. Emrah ERAY 

    Vali            Yalova Belediye BaĢkanı         Ġl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye           Üye 

Hv. Tbp. Alb. Oğuz OKUL          Dr. Abdülaziz YENĠYOL            Ümit YILMAZ 

  Garnizon Komutanlığı            Ġl Milli Eğitim Müdürü             Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye          Üye 

      Suat PARILDAR                     Uzm. Dr. Recep HACI                  Uzm. Dr. Orhan ÇALIK 

Ġl Tarım ve Orman Müdürü      Yalova Dev. Hast. BaĢhekimi          Yalova Merkez TSM BaĢkanı 

 

 

 

 

      Üye               Üye              

 Uzm. Dr. Taciser GÜLEÇ             Ecz. Erdoğan ÇOBAN 

         Serbest Tabip     Serbest Eczacı 

 

 


