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: Koronavirüs Tedbirleri/ Ek karar (2020/49 Nolu karara) YKS Tedbirleri
İstisnası Hk.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 18.06.2020 Tarih ve 2020/49 Nolu kararı ile
Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar
günü saat 09.30 ile 18.30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı
alınmıştır.
Turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş/çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında
önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin ilimizde turizm beldelerine yoğun rağbet
göstermesi beklenmektedir.
Bu çerçevede İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 18.06.2020 Tarih ve 2020/49 Nolu kararı
ile 23.06.2020 Tarih ve 2020/51 Nolu kararında yer alan istisnalara ek olarak;
1. Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz
etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan yada konaklama ve tur rezervasyonları
yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;
a. Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı gerek
otogar gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri
arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası
yolculuklar),
b. Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri
ziyaretleri,
2. Ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların,
YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından, Tüm Belediye
Başkanlıkları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile
koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak
uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip
edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

