MARMARİS KAYMAKAMLIĞI
İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ: 03.06.2021

KARAR NO: 33

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 10:00 da Marmaris
Kaymakamı Ertuğ Şevket AKSOY başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerden
müteşekkil olarak toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM :İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı
“Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” Konulu Genelgesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca
yayınlanan talimat.
KARAR

:

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirlerde uygulama
birliğinin sağlanması açısından;
1.
Gerek bankaların gerekse özel işyerlerinin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak
ve Noterler Birliğinin Bakanlığımıza ilettiği bu yöndeki talepleri doğrultusunda, Noter Dairelerinin
09.00-17.00 saatleri arasında çalışabilmesine,
2.
01 Haziran tarihinden itibaren yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane
gibi) ile açık yüzme havuzlarının saat 21.00’ e kadar faaliyet gösterebilecek olması nedeniyle,
konaklama tesisleri içerisinde bulunan yeme-içme yerleri ile açık yüzme havuzlarının da sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde dışarıdan müşteri kabul edebilmelerine,
3.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ile diğer günlerde saat
21.00’ den sonra ise sadece konaklamalı müşterilerine hizmet verebilmelerine,
4.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında gazino, taverna, birahane gibi
işyerlerinin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilmesi yönünde karar alındığından, “bar, pub,
pavyon, gece kulübü, disko, diskotek vb.” aynı veya benzer mahiyette hizmet sunan işyerlerinin de
faaliyetlerine ara verilmesi uygulamasına devam edilmesine,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması,
alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem
tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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