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MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI 

 

 

KARAR TARİHİ :26/11/2020 

KARAR NO  :2020/101 

GÜNDEM  : 18/11/2020 tarih ve 2020/99 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurul 

Kararı çerçevesinde alınacak ek tedbirler hk. 

 

KARAR              : 

18/11/2020 tarih ve 2020/99 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan 

kararların uygulaması ile ilgili aşağıdaki tedbir kararlarının alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Buna istinaden İlimizde; 
 

1. Turizm faaliyetleri kapsamında geçici bir süreyle ilimizde bulunan yabancı turistler 

hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından ilimize 

gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak transfer araç (turist 

taşıma 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 güzergahını veya tur programını içerecek şekilde bir belge almak kaydıyla hafta 

sonu belirli saatler için getirilen kısıtlamalardan muaf tutulmasına, 

2. Teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze 

eğitime devam etmekte olan 20 yaş altındaki öğrenciler, üniversite yönetimince ders 

programını gösterir şekilde hazırlanan belgeyi ibraz etmeleri halinde yanlarında veli/vasi 

bulunmaksızın şehir içi veya şehirler arası seyahat edebilmelerine,  

3. Federasyonların takvimlerinde ilan ettiği Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, tüm 

branşlardaki milli sporcu seçmelerine, olimpik branşlarda olimpiyat barajı almak üzere yapılan 

sportif faaliyetlere ve Gençlik ve Spor Bakanlığının spor projesine katılacak 20 yaş altı lisanslı 

sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili federasyonca düzenlenen durumunu 

gösterir belgeyi ibraz etmek kaydıyla müsabaka veya seçmelere yönelik antrenmanlar da dahil 

olmak üzere bu faaliyetleri sırasında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf olup ve 

yanlarında veli/vasi bulunmaksızın şehir içi ve şehirler arası seyahat edebilmelerine, 

4. Kayıtlı olduğu odaya (esnaf ya da ticaret odası fark etmeksizin) bakılmaksızın 

depolama alanı hariç olmak üzere toplam 100 metrekarenin altındaki yerlerin uygulamada 

bakkal (alkol satışı yapılan yerler hariç) olarak kabul edilmesi ve çalışma saati kısıtlamasına 

tabi tutulmamalarına,  

5. İlimizde bulunan tüm ATM’lere ilgili banka şubesince, müşterilerin sıra beklerken 

sosyal mesafeye uymaları için zemine sosyal mesafeye uygun yer işaretlemelerinin 

yapılmasına, 
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Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

Oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

       BAŞKAN 

                                                               Orhan TAVLI 

                 Vali 

 

 

 

               ÜYE              ÜYE 

      Dr. Osman GÜRÜN         Dr. İskender GENÇER 

Büyükşehir Belediye Başkanı                                                       İl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

             ÜYE              ÜYE 

        Ömür ÖZDİL                    Barış SAYLAK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü                                             İl Tarım ve Orman Müdürü 

 

 

 

          ÜYE              ÜYE 

Dr. Ali Volkan CESUR            Pervin TÖRE 

Menteşe İlçe Sağlık Müdürü                                                İl Milli Eğitim Müdürü 
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          ÜYE        ÜYE 

Tuğg.Yusuf Kenan TOPCU                      Doç. Dr. Turhan TOGAN 

Muğla İl Jandarma Komutanı                                MSKÜ Eğit. Ve Araşt. Hast. Başhekimi 

 

 

 

        ÜYE               ÜYE 

   Dr. Ümit KURT                Ecz. Esma ALADAĞ 

    Serbest Tabip         Serbest Eczacı 

 


