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Bilgi için: Derya ÇELİK

Telefon: 0 (252) 712 88 55 / 12 Faks No: Çevre Sağ. Tekn.

e-Posta: derya.celik6@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Telefon No: (0252) 712 88 55

T.C.
DATÇA KAYMAKAMLIĞI
Datça Toplum Sağlığı Merkezi

.
Sayı : 84620474-129
Konu : İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

Datça İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 29.11.2020 tarihli 100 Nolu karar yazımız
ekinde sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim..

e-imzalıdır.
Mesut ÇOBAN
Kaymakam

Ek:
İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Dağıtım:
Muğla Valiliği
Datça Kaymakamlığı
Datça Cumhuriyet Başsavcılığı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Datça Belediye Başkanlığı
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü
Datça İlçe Jandarma Komutanlığı
Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
Mutso Datça Temsilciliği
Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı
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DATÇA İLÇESİ 
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 
KARAR TARİHİ : 29.11.2020 
KARAR NO : 2020/100 
  
 Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesi gereğince Datça İlçesi Umumi Hıfzıssıhha 
Meclisince; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı 
“Konaklama Tesislerindeki Restoranlar” konulu Genelgesi ile Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 
tarihli ve 17375679 sayılı “Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” konulu Genelgesi gereği 
aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarihli ve 2020-96 sayılı kararı ile restoran, 
lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece 
paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği; restoran, lokanta veya on-line yemek 
sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis 
hizmeti verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için 
belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi 
içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine 
konaklama da eklenerek müzikli yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu 
görülmektedir. 

 Bu kapsamda ve İçişleri Bakanlığının 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi 
doğrultusunda İlçemizde; 

  1. 2020-96 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yeme-içme yerleri için getirilen 
 kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların 
 sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, 

  2. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi 
 yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine ve bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin 
 yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına, 

  3. Kimlik Bildirme Kanununun ek 2’nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2’nci 
 maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda 
 günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut 
 bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” 
 hükmü  uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak 
 denetimlerde,  otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan 
 müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının 
 muhakkak kontrol edilmesine,  

  4. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama 
 tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,  

  5. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında 
 saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) 
 hiçbir şartta izin verilmemesine, 

     Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 
2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam 
edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm 
anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 
20.11.2020 tarihli ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine bildirilmiştir. 
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     Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 
salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 
tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde 
alınabileceği belirtilmiştir. 

     Bu kapsamda; 

  6. Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında, 30.11.2020-04.01.2021 tarihleri arasında 
İlçemiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, 

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

Müdürlüğüne, MUTSO Datça Temsilciliğine, Datça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına ve 

İlçemizdeki ilgili diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

                                                        İMZALIDIR 
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