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DATÇA İLÇESİ 
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 
KARAR TARİHİ : 12.11.2020 
KARAR NO : 2020/95 
  
 Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesi gereğince Datça İlçesi Umumi Hıfzıssıhha 
Meclisince; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı 
“Koronavirüs Ek Tedbirleri” konulu Genelgesi gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 
İlgi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı 

Genelgesi. 

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma 
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının 
yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa 
kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele 
kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. 

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri 
olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. 

Bu çerçevede; 

1. İlgili Genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, 
cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) 
herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. 

Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, 
sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin 
maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir.  

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için 
maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. 

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 
tarihinden itibaren ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde 
ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar) olan; Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu, Dr. Turgut 
Dündar Caddesi, Ambarcı Caddesi, Kumluk Yolu, Atatürk Caddesi, İ. Osman Çetiner Sokak, 
70. Sokak, 71. Sokak, 72. Sokak, Yat Limanı Sokak, Balçıkhisar Sokak, Yat Limanı Sokak ile 
Kargı Yolu Caddesi arasında bulunan ara sokaklar ile banka, eczane ve market 
önünde/civarında, pazar yerlerinde, toplu taşıma duraklarında ve vatandaşların yoğun olarak 
bulunabileceği alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesine, 

 

2. Datça Belediyesince sigara içme yasağı getirilen cadde, sokak, meydan, otobüs 
durakları vb. alanlarda gerekli uyarı levhalarının ve sigara içilmemesiyle ilgili afişlerin asılması 
ve yasağın sosyal medya hesaplarından duyurulması suretiyle bilgilendirmenin yapılmasına,  
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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, 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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