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DATÇA İLÇESİ 
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 
KARAR TARİHİ : 26.11.2020 
KARAR NO : 2020/98 
  
 18.11.2020 tarih ve 2020/96 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararların 
uygulanması ile ilgili aşağıdaki ek tedbir kararlarının alınmasına ihtiyaç duyulmuştur: 

 İlçemizde; 

  1. Turizm faaliyetleri kapsamında geçici bir süreyle ilçemizde bulunan yabancı turistler 
 hafta  sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından ilçemize
 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 acentesinden 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 öğrencilerin 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, İlçe Gençlik ve Spor 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,   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. İlçemizde bulunan tüm ATM’lere ilgili banka şubesince, müşterilerin sıra beklerken 
 sosyal mesafeye uymaları için zemine sosyal mesafeye uygun yer işaretlemelerinin 
 yapılmasına, 

  6.  Pazara gelen her pazarcı esnafının pazar yerine girişinden önce belediye zabıtası 
 tarafından “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması ve 
 uygulamanın onay verdiği kişilerin pazar alanına girişine izin verilmesine, 

  7.  Kamu kurumlarına hizmet almaya gelen her vatandaşın binaya girişlerinden önce 
 görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının 
 sorgulanması  ve uygulamanın onay verdiği kişilerin kurumlara girişine izin verilmesine, 

 

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 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0d8fbb2e-0fad-4f84-8377-6d1615fa5efd kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



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, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Datça İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne, Datça İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, MUTSO Datça Temsilciliğine, Datça Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası Başkanlığına ve İlçemizdeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

                İMZALIDIR 
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