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: 0661-12-06
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri
gereği 22/12/2020 tarihinde saat: 10:00'da Vali Bilal ŞENTÜRK Başkanlığı’nda toplanarak
aşağıdaki karar alınmıştır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler salgınla
mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’dan
4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’a kadar otel/konaklama tesisleri için aşağıdaki tedbirlerin
alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
1. Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edilebilecek olan oteller
ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik
ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine,
eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,
Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli
kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde
bulunulmamasına,
2. Bu süre / günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil
canlı müzik icra edilmemesine, saat 22:00’dan itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde
bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesine de dahil olmak üzere
hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine,
3. Yine bu süre / günlerde; otel / konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin
kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirlerin alınmasına ve yemek
saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilmesine,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72
nci maddeleri uyarınca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili
maddeleri gereğince, idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Türk Ceza Kanunun 195nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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