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ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, 1593 saYılı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 26. maddesine istinaden 25.06.2020 tarihinde

gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

cÜNnrıvı:
çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeYe devam

eden ve Dünya sağırt Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs

(Covid_l9) .uıgrrrnJu, vatandaşlar|mlz| korumak Ve salgının yayılmasını engellemek,

vatandaşlarlmlzln sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili

mücadele olan ,o.!uİ mesafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaŞtırılması,

KARAR:
Covid-l9 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari

seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın tılkemizde görüldüğü ilk andan itibaren sağlık

Bakanlığı ve Koronavirtıs ğilim Kurul-unun önerileri, Sayın CumhurbaŞkanımızın talimatları

doğrultulsunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir,

içişleri Bakanlığını n |8.06.2020 tarihli ve 9863 sayılı Genelgesi ile bu doğru|tuda alınan

19.06.2020 tarihli ,-. sq sayılı ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla Koronavirüs

salgınıyla mücadelede salgırun toplum sağlığl ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski

yOn'etme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma

amacıyla önümüzdeki günlerde yapılacaİ olan yükseköğretim Kurumlan Sınavının halk

sağllğı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran 2020 cumartesi

günü saat 09.30 ile l5.b-0 arasında ve 28 Ha ziran 2020 Pazar günü saat 09,3O ile l8,30 araslnda

be l i rI i i sti snalar çerçevesinde sokağa ç ıkma kısıtlaması getiri lm iştir,

Öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş_çıkış kısıtlamalarının

kaldırılması sonrasında önümüzdeki sıireçİe yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine

yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir,
24.06.2020 tarihli ve l0l33 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre bu ÇerÇevede ilgili

Genelge ile bu doğrultuda alınan ilçe Umumİ Hıfzıssıhha Kurulu (ararında yer atan istisnalara ek

olarak;
1_ Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satıŞlarlnın

olumsuz etkilenmemesi adına hali hazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları

yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;
a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı,

otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri

arasındaki transfe-rleri gerekse özdı araçlarla gerçekleştirecekleri Şehirlerarası

yolculuklar),
b) Plajlardan

halk plajları dahil),
yararlanmalan (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde
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c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini
a n ı t l ar ı / i b a d e t h an e l e r i /t ü rb e l e r i ziy ar et|eri,

2-Aynca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlann,

YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak

sokağa ç ıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32lÇ maddesi ve

lİ93 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 25.06.2020

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.M
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