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İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

KARAR NO:115                        KARAR TARİHİ:12 Kasım 2020 

  İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 12 Kasım Perşembe günü saat 16:00 da Marmaris Kaymakamı 
Ertuğ Şevket AKSOY başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerden müteşekkil olarak 
toplanmış ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı 
“Koronavirüs Ek Tedbileri” konulu Genelgesi gereği aşağıdaki kararların alınmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

 

    Koranavirüs 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 (Covid19) 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 içildiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini 
çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. 

 
  Fiziksel temasa gerek olmadan da Damlacık ve solunum yoluyla hızlı ve 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; 

• Marmaris Cumhuriyet Bulvarı 
• Marmaris Atatürk Caddesi 
• Marmaris K.Seyfettin Elgin Bulvarı 
• Marmaris Kordon Caddesi 
• Marmaris Yat Limanı 
• Marmaris Barboros caddesi 
• Marmaris Uzunyalı 207.sokak üzeri 



• Marmaris Ulusal Egemenlik caddesi 
• Marmaris Tepe mah.38,39,40,44,45,46,47,49,51,53,55.sokakları 
• Marmaris Sevgi Yolu 
• Marmaris Org.M.Muğlalı Caddesi 
• Marmaris Kubilay Alpagun Sokak 
• Marmaris Abdi İpekci Parkı 
• Marmaris Türkmenistan Parkı 
• Marmaris Atatürk Meydanı 
• Marmaris 19 Mayıs Meydanı 
• İlçe içerisindeki tüm dolmuş ve otobüs durakları 
• Marmaris Halk Plajı(Yüzü denize dönük olmak, bireysel olarak ve sosyal mesafe 

kurallarına uyanlar hariç) 
• Netsel Marina AVM 
• Lunaparklar 
• Marmaris Burunucu Macera Parkı 
• Tüm Pazaryerleri 
• Tüm çocuk parkları 
• İçmeler Gezi yolu 
• Turunç Cumhuriyet Caddesi 
• Orhaniye-Kızkumu mevkii 
• Adaköy Kazım Koyuncu Parkı 
• Bozburun Cumhuriyet caddesi 
• Bozburun Kordon Caddesi 
• Selimiye Hanımpınarı caddesi 
• Söğüt Göçüpınarı Caddesi 
• Marinalarda iskeleye bağlı tekneler hariç iskele ve ortak alanlarda ve çekek yerlerinde: 
• Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde yeme içme yerleri ( sigara içme alanları 

hariç) ve açık  alanlarda  sigara içme yasağı getirilmesine, 
• Bu alanlara Covid-19 ile mücadele kapsamında “Maske indirilerek Sigara İçmek 

Yasaktır.Cezası 900 TL.dir” ibaresi bulunan  işaret ve tabelaların Belediye Başkanlığı 
tarafından temin edilerek,sigara içmenin yasak olduğu alanlara Belediye Başkanlığı  
tarafından  asılmasına;  

   Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, 
alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince 900 TL idari 
işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

         Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 


