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Keçiborlu İlçe Hıfzıssıhha Kııru|u 22.12.2020 SALI giinü saat 10.00'da Kaymakam
Tahsin AKSU Başkanlığında toplandı.

Koronavirüs (Covid-l9) salgınının toplum sağhğı ve kamu diizeni açısından
oluştuıduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fizfü mesafeyi koruma ve
hastalığın yayılım luzını kontıol a]tında tutma amacıyla Sağlık Bakanhğı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan
doğrultusunda btçok tedbir ka.an alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bilindiği iizere havalann soğuması ve kişilerin kapah ortamda geçiıdikleri
siirenin uzamasıyla birlikte Covid- 1 9 salglrurun yayılımındaki artış iizerine başta
Avrupa ülkeleri olmak iizere birçok ülkede sosyal izolasyonun teminine yönelik yeni
tedbir kararlan alınmakta ve uygulanmakiadrr. Bu çerçevede ülkemizde de
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alnan kararlar doğrultusunda yeni önlemler
belirlenmektedir.

Bu doğrultuda ilgi (ç) Genelgemizle; 31 Aralık 2020 Perşembe gilnü 21.00'den 4
Ocak 2021 Pazalesi giinü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma krsrtlaması uygulanması ve
bu kısıtlama siiresince ilgi (c) Genelgemizle belirlenen usul ve esaslann geçerli olması
hususu Valiliklerimize bildirilmiştiı,.

İlgi (c) Genelge'nin ekinde yer alan "sokağa çıkma kısıtlaması uygularıarı siire
ve giinlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair listede'' oteller ve konaklama
tesislerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan stlre ve gi,interde faaliyet
gösterebileceği belirtilmiştir.

İlgi (b) Genelge ile otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan
lokanta,/restoranlann sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecek]eri
belirtilerek bu faaliyetin devamı sııasında uyulması gereken kurallar beliılenmiştir.
Yukanda belirtilen tedbirlerin temel amacı sosyal izolasyonun en üst seviyede
sağlanaıak hastalığın yayılımının azaltılmasıdır. Hal böyleyken yaklaşan yılbaşı
öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınaı tedbirlere aykrn şekilde içerisinde
yemekli/miizikli eğlence programlan da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlannın
yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücade|e amacıyla alınaı diğer
tedbirlerin sorgulaırmasına neden olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda sokağa çıkma losıtlamasrrun uygulanacağı 3 1 Aralık 2020
Perşembe gi.inü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi gilnü 05.00'e kadar otel/konaklama
tesisleri için aşağıdaki tedbiIlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

l.Belirtilen siire ve gtinlerde konaklama amaçlı mi§teri kabul edebilecek olan
oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fıziki mesafe olmak
iizere temizlik ve maske kurallanna aykın olması nedeniyle yılbaşı kutlana programr
icra edilnesine, eğlence/balo diizenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektiı.

Bu doğrultuda otel]er ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-mi.izikli
kutlama./eğlence progıamlan yapılacağı yöni.inde kampanya veya reklam faaliyetlerinde
bulunulmayacaktır
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2.Bu siire/gi.inlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı
d6hil canlı miizik icra edilmeyecektir._§gg!_lf;Qlll9g itibaren ise otel ve konaklama
tesislerinde bulırnan restoran, lokanta ve diğer otel salonlannda kayt dinletilmesi de
dahil olmak i,izere hiçbir şartta müzik yayınma izin verilmeyecektir.

3.Yine bu stire/giinlerde; o1el&onaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin
kılabalık şekilde bir araya gelnemelerine yönelik tedbirler alınacak ve yemek
saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecektir.

4.0tel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlard4 " Konaklama
Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu ilgi (a) Genelgemiz ve
Sağlık Bakanlığı " Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tiim tedbir ve
kurallanı eksiksiz uygulanmasınrn temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin
yoğunlaştınlması ve etkinliğinin artınlmasl sağlanacaktıı.

S.Kolluk kuwetlerince yiirütiilecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme
Kanununı,ın Ek 2 nci maddesi htikmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri
tarafından kendilerine yapıları bildirimlerin doğruluğrına ve giincelliğine dikkat edilmesi
sağlanacak, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunarı
müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulaıı kişiler arasında olup olmadığı kontrol
edilecektfu.
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6.Belirlenen esaslara aykrn uygulama yaptlğı veya eğlence yeri şeklinde
faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine umumi tlrfzıssüha
kanunrınun ve Turizmi Teşvik kanunıınun ilgili maddeleıi gereğince idari işlem tesis
edilmesi ve konusu suç teşkil eden daıranışlara ilişkin Tiirk ceza kanununun 195 inci
maddesi kapsamııda gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

yukanda alınan kararlann ivedilikle planlanmasına,/uygulanmasın4 tiim kolluk
ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlanmız tarafindan konunun takip
edilerek uygulaınada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili
maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışl-ara
,ilişkin Ttirk ceza kanunrınun l95 inci maddesi kapsamııda gerekli adli işlemıerin
başlatılmasına

Alınan bu karanı Belediye Başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybiriiği ile karar veilmiştir.22.12.2020
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