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ilgr ntrztsstHHA KURUL KARARIART

ilge Hrfzrssrhha Kurulu 22/L2/2O2O Satt
SEYHAN Bagkanh$rnda agaIrda adr, soyadr,
toplanrlarak agafirdaki kararlar a hndr.

eUruorru :

ilgemizde Koronaviri.is (coviD -19) sargrnr kapsamrnda oter/konakrama tesi
ve ahnacak tedbirleri gorti5mek.

KARARIAR :

Koronavirus (Kovid-19) sargrnrnrn toprum salrrfr ve kamu dOzeni agrr
yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastah$rn yayrl
tutma amacryla sa[hk Bakanhgr ve Koronavirl]s Bilim Kurulunun oneiileri s'.v
talimatlarr do$rultusunda birgok tedbir kararr ahnarak uygulamaya gegirilmigtir

Bilindisi iizere havalann so$umasr ve kigilerin kapah' orta
uzamasryla birlikte covid-l9 salgrnrnrn yayrhmrndaki artrg iizerine bagta A

giin0 saat

unvant ve imzalarr bulu

kararlar do$rultusunda yeni onlemler belirlenmektedir.
Bu dofirultuda 11.t2.2020 tarihli ve i.50 Nolu Hrfzrssrhha Kurul kara

Pergembe giinu 21.00'den 4 ocak 2021 pazartesi grin0 saat 05.00,e kadar s<
uygulanmasr ve bu krsrtlama sliresince ol.L2.2ozo tarihli ve 146 Nolu
Kararrmrzla belirlenen usul ve esaslann gegerli olmasr hususu bildirilmigtir.

07.t2.2020 tarihli ve 146 Nolu ilge Hrfzrssrhha Kurul Kararrmrzda
krsrtlamasr uygulanan s0re ve gunlerde muaf tutulacak yerler ve kigilere
konaklama tesislerinin soka$a grkma krsrtlamasr uygulanan slire ve g0nlerde
belirtilmigtir.

3o.LL.zozo tarihli ve !44 Nolu ilge Hrfzrssrhha Kurul Kararr ile otel
igerisinde bulunan lokanta/restoranrann sadece konaklama yapan
verebilecekleri belirtilerek bu faaliyetin devamr srrasrnda uyulmasr gereken

Yukarrda belirtilen tedbirlerin temel amacr sosyal izolasyonun en
hastafu$rn yayrhmrnrn azaltrlmasrdrr. Hal bciyleyken yakla5an yrlba5r
tesislerince, ahnan tedbirlere aykrrr gekilde igerisinde yemekli/mi.izikli
bulunan yrlbagr paketrerinin rekramrarrnrn yaprrdrIr/satrga sunurdu$u, bu
mlicadele amacryla ahnan diger tedbirlerin sorgulanmasrna neden olduf,u gor

birgok ulkede sosyal izolasyonun teminine ydnelik yeni tedbir
uygulanmaktadrr. Bu gergevede []lkemizde ve ilimizde de cumhurbas

Bu kapsamda soka$a grkma krsrtramasrnrn uyguranacalr 31 Ararrk
21.00'den 4 ocak 2021 pazartesi giinii 05.00,e kadar otel/konaklama
tedbirlerin ahnmasr gerekti[i deferlendirilmektedir.

Bu gergevede, halk sa$rr$rnr korumak ve Koronavirus (Kovid-19)
idaresi Kanunu'nun 11lc maddesi ire umumi Hrfz.r,r,,i.' ,i.rr^;;;;;;
kapsamrnda;

1. Belirtilen siire ve glinlerde konaklama amagir mtigteri kabul
konaklama tesisterinde; sosyar izolasyon ile bagta fiziki mesafe olmak lize
kurallarrna aykrrr ormasr nedeniyre yrrbagr kutrama program! icra
d0zenlenmesine kesinlikle mlisaade edilmemesine,

Bu dofirultuda oteller ve konaklama tesislerince, yrrba5rnda yemekri-m
programran yaprracafir tr^r-" 

ry,,.r.,ffi 

,.,n0.

?

li kutlama/ef,lence
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2. Bu sUre/gtinlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey

miizik icra edilmemesine, saat 22.00'den itibaren ise otel ve ko

restoran, lokanta ve difer otel salonlarrnda kayrt dinletilmesi de d6hil olmak
yayrnrna izin verilmemesine,

3. Yine bu si.ire/giinlerde;
gekilde bir araya gelmemelerine

6zellikle dikkat edilmesine,

otel/konaklama tesislerinde ko

y6nelik tedbirler alrnmasrna ve yemek

4. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, ',

Otelleri, Motel, Apart Otel, Pansiyon, Kamu Kurum ve Kuruluglanna Ait
Her Tiirlii Konoklama Tesislerinde AgaQtdoki redbirlere uyulmosrna" baghklr

Nolu ilge Hrfzrssrhha Kurul Kararr ve Saflrk Bakanhfir "salgtn Ydnetimi ve

tiim tedbir ve kurallarrn eksiksiz uygulanmasrnrn temin edilmesine y6nelik
yof, unlagtrrrlmasrna ve etkinlifiinin a rtrrrlmasrna,

5. Kolluk kuwetlerince yijr0ti.ilecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik

2'nci maddesi hilkmti dofrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tara
bildirimlerin do[rulu[una ve gtincelli[ine dikkat edilmesinin sa[lanmasr

tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan mtigterilerin konaklama

kigiler arasrnda olup olmadr$rnrn kontrol edilmesine ,

i5 bu kararrn ilgili kurum ve kurulu5lara gdnderilmesine, karar
kurum ve kuruluglar taraflndan uygulamanln takip
uymayanlara Umumi Hrfzrssthha Kanunu'nun 282'nci maddesi gerefiince

bagta olmak 0zere ayktnhlrn durumuna gdre Kanunun ilgili maddeleri ge

konusu sug te5kil eden davranrglara iligkin Trirk Ceza Kanunu'nun 195'i
gerekliadli iglemlerin baglatrlaca$r hususuna oy birlifri ile kararverildi.
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