
1 
 

KARAR NO:67      KARAR TARİHİ:24Haziran 2020 

 

  İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 14:00 da Marmaris 

Kaymakamı Ertuğ Şevket AKSOY başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerden müteşekkil 

olarak toplanmış ve ; 

İlgi: (a)  İçişleri Bakanlığının 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelgesi. 

        (b) İçişleri Bakanlığının 18/06/2020 tarihli ve 9863 sayılı Genelgesi. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle 

namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında ilgi Genelge ile bahse konu cemaatle namaz 

ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için 

kaldırılmasına karar verilmiştir.  

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 

geçmesi ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine 

geçilmiştir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan görüşmeler ve Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; 

Bu kapsamda İlçemizde; 

  1) İlçemiz 27/05/2020 tarih ve 2020/46 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararının 1.maddesinin 

iptaline;  

2) Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen “Cami ve İbadethanelerde Alınacak Önlemler” ile 

ilgi Genelgede belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve 

mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine,  

  3) İlgi (a) Genelgede yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde dış mekânlarda 

kılınabileceği belirtilen Cuma Namazlarının ise hava durumuna (yağışlı olması, aşırı sıcak vs.) bağlı olarak 

temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere ilgili kurallara uyulmak kaydıyla Cami içerisinde de 

kılınabilmesine; 

4)  İlgi (b) Genelge 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 

getirilmesine;  

Muğla ve İlçelerinde YKS sınavına girecek öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının 

karşılanması adına ilçemizdeki kırtasiyelerin ve çalışanlarının ilgi (b) Genelgede belirtilen 

kısıtlamadan 27.06.2020 ve 28.06.2020 tarihlerinde muaf tutulmasına; 
 

          5) Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde konuyla ilgili 

olarak:"Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadını taşıyan çocuklar yan yana seyahat edebilirler. Bir aile için satışı 

yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve arka sırasındaki koltuklarda, cam kenarına tekli oturma 

sağlanacak şekilde bilet satışı yapılır." denilerek aynı aile fertlerinin mesafe kurallarından muaf olduğu 

belirtilmiştir.  

  Bu durumun toplu taşıma araçları için getirilen maksimum yolcu sayısı ve oranlarında değişiklik ve 

esneklik oluşacağı açık olup, yapılan denetimlerde aynı aile fertlerinin ( yukarıda belirtildiği şekliyle) yan 

yana oturması sebebi ile oluşan maksimum yolcu sayısı aşımlarının dikkate alınmaması ve uygulamanın bu 

yönde gerçekleştirilmesine; 

 

  Oy birliği ile karar verilmiştir 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN 

Ertuğ Şevket AKSOY 

Kaymakam 

 

 

 

 

 

 

          ÜYE                         ÜYE                ÜYE 

 Mehmet OKTAY                          Levent HARPUT              Dr. Mehmet TÖREYENLER 

   Belediye Bşk.                            Tbb. Albay                     İlçe Sağlık Müd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ÜYE           ÜYE               ÜYE 

 Nejmettin KAYA          Dr. Hüseyin AYHAN    Ecz. Cavit ÖZDEMİR 

İlçe Tarım ve Orman Müd.                           Belediye Tbb.                                  Serbest Eczacı                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

         ÜYE 

Op. Dr. Hüseyin BAŞ 

      Serbest Tbb. 


