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İ1 Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs (Covid-l9) kapsamında a\rnacak tedbirleri
kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden
2I.05.202I tarihinde gerçekleştirilen olağanüstii görüşmede aşağıdaki kararlan almıştır.

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütii tarafindan pandemi olarak
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek.drhacıyla gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

K4,RAR:
1. Charter teknelerinin sadece yurt dışından gelen yabancı turistler ile seferlerini

yapabilmelerine, charter teknesi ile gidip gelen furistlerin, tekneyi teslim ettikleri/teslim al,dıkları
noktalarda bulunan charter çalışanlarınrn, söz konusu teknelere lojistik destek sağlayanların, charter
teknelerini kiralama ofisinde çalışanların ve turist rehberlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf
tutulmasına,

2, Özel teknesi olan vatandaşlarımızla ilgili olarak; İçerisinde yaşam alanı olan (Kamaralı ve
pis su tankı olan) tekneler konut olarak değerlendirileceğinden, bu teknelerdeha|ihazırda ikamet eden
velveya kısıtlamayı limarı/marinalarda teknelerinde geçirecek şahısların tekneleri ile denize
Çıkabilmelerine, koylarda bulunabilmelerine, ayrıca zorunlu hallerin oluşması halinde (sağlık sonınu,
arıza, o|ıJmsuz hava koşulları, temel gıda ihtiyaçları, atık transferi vb.) teknelerin liman ve marinalara
giriş/çıkış yapabilmelerine,

3. Turistik faaliyetler için geçici/kısa süreli ülkemize gelen ve spkağa çıkma
kısıtlamalarından muaf olan yabancı turistlerin, bir yerden başka bir yere ulaşımını sağlayan ticari
teknelerin ve çalışanlannln, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına,

4. Gezinti teknelerinin yalnızca acenta aracılığıylıa getirilen yabancı furistler ile pandemi
kapsamında gerekli önlemleri alarak günübirlik tur faaliyeti yapabilmelerine,

5. Turizm sezonu hazı/rık kapsamında marina, çekek yerlerinde yapılan bakım/onarrm,
denize indirme faaliyetleri ve bu kapsamda deniz yoluyla yapılan intikallerin sokağa çıkma
kısıtlamalarından muaf tutulmasına,

6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar,
genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafindan koordineli bir şekilde
yapılmasına,

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde
ayfl aylr,

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150.00 TL idari
p ar a c ezas;. uygul anmas ına,

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası
uygulanmasına,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı
Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ".,. yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi,
iki aydan bir yrla kadar hapis cezasıyla cezalandırrlır." hükmü uyarınca, bu hükme uymayan
kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek izere adli makamlara bildirilmesine,
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun
oybirliği ile karar verilmiştir.

5442 sayılı İl İdaresi
27. ve 72, maddeleri
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