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DATÇA İLÇESİ 
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 
KARAR TARİHİ : 04.03.2021 
KARAR NO : 2021/8 
  
 Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesi gereğince, Datça İlçesi Umumi 
Hıfzıssıhha Meclisince;Pandemi ile Mücadele gündemi ile ilgiliaşağıdaki kararlar 
alınmıştır: 

İlçemizde; 

1- Açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07:00-19:00 

saatleri arasında çalışması öngörülen restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, 

kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin 

HES kodu sorgulamasının yapılmasına, ayrıca İşletmeciler tarafından HES kodu 

sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin 

müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarında denetimlerin, titizlikle 

Kaymakamlığımız koordinasyonunda salgın denetim ekiplerince yapılmasına, 

2- İlçemizde dernek lokallerinin ve kıraathane ile çay bahçelerinin öngörülen 

şartları sağlamak koşuluyla, akşam 19:00’a kadar açık olmasına, sadece dernek 

üyelerine %50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek 

lokallerinde, kahvehane ve kıraathanelerde, çay ve kır bahçelerinde oyun (kâğıt, 

okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlığımız 

koordinasyonunda; salgın denetim ekipleri ile birlikte esnaf odaları ve ilgili 

dernek yönetimleri tarafından da gerekli denetimlerin yapılmasına, 

3- Belirlenen kapasite oranlarına göre 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyet 

gösterecek olan yeme-içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, 

tatlıcı vb.)Kaymakamlığımız koordinasyonunda; salgın denetim ekipleri ile 

birlikte esnaf odaları tarafından da gerekli denetimlerin yapılmasına, 

4- İlçemizde 07:00-20:00 saatleri arasında faaliyet gösteren bakkal, market, manav, 

kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerlerinin, 

Kaymakamlığımız koordinasyonunda; salgın denetim ekipleri ile birlikte esnaf 

odaları tarafından da gerekli denetimlerin yapılmasına, 

5- İlçemizdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, 

lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 

07:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine, 

6- Tekel büfelerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde 

kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak 

koşulu ile faaliyet gösterebilmesine, ancak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 

süre ve günlerde kapalı kalmasına, 

7- Çıkış, varış ve güzergâh illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller 

bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı 

çocuklarımızın/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri hali hazırdaki 

uygulamadaki gibi izne tabi olup, 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı 
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Genelgedebelirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin 

belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilmesine ve çıkış, varış ve güzergâh 

illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu 

yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına 

gerek olmamasına, ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında 

veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve 

izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine, 

8- İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10:00-14:00; 20 yaş altı 

gençlerimizin/çocuklarımızın 14:00-18:00 saatleri arasında şehir içi toplu 

ulaşım araçlarını kullanabilmelerine, 

9- İlçemizde halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım Sağlık Bakanlığı 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla 

30 kişi ile sınırlandırılmasına, evlerde veya başka yerlerde toplu taziye 

uygulamasına izin verilmemesine, 

10- Hamam, sauna ve masaj salonu gibi işyerlerinin 07:00-19:00 saatleri arasında 

% 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilmelerine, 

11- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinlerin, Sağlık Bakanlığı 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki bu işyerleri için yer alan esaslara 

uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilmelerine,  

12- İçişleri Bakanlığının 21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı Genelgesinde açıkça 

belirtildiği üzere dans oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik 

konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin 

verilmemesine, 

13- Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bulaş riskini önlemek amacıyla 

vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesine sebep olacak lokma dağıtımı, 

yemek dağıtımı vb. organizasyonların ikinci bir talimata kadar yasaklanmasına, 

14- Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımın en aza indirilmesi amacıyla kamu 

kurum ve kuruluşlarında istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile 

personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar 

olan süre içerisinde, idari izinli sayılmalarının devam etmesine,  

15- Kontrollü normalleşme dönemine girdiğimiz bu süreçte biran evvel tam 

anlamıyla normalleşmenin sağlanabilmesi için ilimiz risk grubuna göre belli 

şartlarla işyerleri açılan esnaflarımızın Sağlık Bakanlığı ve Koranavirüs Bilim 

Kurulunun Rehberinde yer alan kural/tedbirlerle faaliyet göstermesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan dinamik denetim faaliyetlerinde 

açılan işyerlerinin başta %50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde bu 

işyerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip 

göstermediklerinin haftada en az bir kez olacak şekilde Kaymakamlığımız 

koordinasyonunda, İlçe salgın denetim ekiplerince denetlenmesinin 

sağlanmasına, 

16- Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan İlçemizde, yabancı 

ziyaretçi potansiyeli göz önüne alınarak; asgari düzeyde personel 

görevlendirilerek, maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servis ve 
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sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması ve hijyen kurallarına uyulması 

koşuluyla müze ve ören yerlerinin Pazar günleri de 09:00 - 18:00 saatlerinde 

ziyarete açık olmasına; 

17- Kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 

vatandaşlarımızınmaske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra hayatın her 

alanını kapsayacak şekilde belirlenen tedbirlere azami düzeyde uyması ve 

vatandaşlarımızın bu süreçte sağduyulu yaklaşımını sürdürmesi, ilçemizin 

salgın sürecinin kontrolünde çok önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle alınan 

kararlara vatandaşlarımızın, riayet ederek destek vermesine, 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan 

vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para 

cezası uygulanması başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk 

Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına; 

Kararın birer suretinin Valilik Makamına, Kaymakamlık Makamına, Cumhuriyet 

Başsavcılığına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Datça Belediye Başkanlığına, 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına,İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne, MUTSO Datça Temsilciliğine, Datça Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

Başkanlığına ve İlçemizdeki ilgili diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

       

     

İMZALIDIR 
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