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ir nrrzrsslHHA KURUL KARART

eankrrr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Baqkanhfrnda, aqafrda isim ve

imzalarr bulunan iiyelerin katrhmr ile valilik toplantl salonunda toplanmtqfir.

igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat doneminde Koranaviri.is (Covid-19) salgrnr ile

miicadelenin temel prensiileri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrntn yanl slra salgtntn seyri ve

olasr riskle r goz <intinde bulundurularak hayatrn her alanlna ydnelik uyulmast gereken kurallar ve

onlemler belirlenmektedir.
Soka[a grkma krsrtlamasrnrn uygulanaca[r 31 Arahk 2020 Perqembe giinti 21.00'den 4 Ocak

2021 pazartii gtirti 05.00'e kadar otei/lionaklama tesisleri igin, igiqleri Bakanhfir'nn 2l-12.2020 tarih

ve 21153 sayrl benelgesi gere[ince aqa[rdaki tedbirlerin allnmastna karar verilmiStir.

Bu Kapsamda;

l- Koranavirtis salgrnr ile mi.icadele doneminde konaklama amaglt miiqteri kabul edebilecek

olan oteller velveya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile baqta f,rziki mesafe olmak iizere

temizlik ve maske kurallalna aykrn olmasr nedeniyle yrlbagl kutlama programl icra edilmesine,

eflence/balo diizenlenmesine mtisaade edilmemesine,

Bu dofirultuda oteller ve konaklama tesislerince, yrlbaqrnda yemekli-mi.izikli kutlama/e[lence

programlarr yaprlaca[r yoniinde kampanya veya reklam faaliy'etlerinde bulunulmamaslna,

2- Koranaviriis salgrnr ile mticadele dcineminde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey

performansrd6hilcanlrmiizikicraedilmemesine,@itibareniseotelvekonaklama
tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve difier otel salonlarrnda kayrt dinletilmesi de d0hil olmak iizere

higbir gartta miizik yaylnrna izin verilmemesine,

3- Koranaviri.is salgrnr ile miicadele doneminde otel/konaklama tesislerinde konaklayan

miigterilerin kalabalrt< get<iloe bir araya gelmemelerine yonelik tedbirler altnmastna ve yemek

saatlerinde bu hususa <izellikle dikkat edilmesine,

4- Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, "Konaklama Tesislerinde

(Iygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu iEigleri Bakanh[r'nn 02.06.2020 tatrh ve 8680 sayrlt

Geielgesi ile 04.06.2020 tarih ve 34 sayrh il Hrfzrssrhha Kurul Karart ve Safihk Bakanh[r "Salgm

yynetlmi ve Qalrsma Rehberi" ile getirilen ti.im tedbir ve kurallann eksiksiz uygulanmastnln temin

edilmesine yonelik denetim faaliyetlerinin yogunlaqttrtlmast ve etkinli[inin arttfllmaslna,

5- Kolluk kuvvetlerince ytiriiti.ilecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2

nci maddesi hiikmi.i do[rultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafindan kendilerine yaprlan

bildirimlerin dofrululuniu" gi.incellifiine dikkat edilmesine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta

veya restoranlafua bilunan ,itiqt"ril.iin konaklama igin bildirimde bulunulan kigiler arastnda olup

olmadr[rnrn kontrol edilmesine,
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6-ilimiz gehirlerarasr karayollarr kenannda bulunan ve gehirlerarry 
!o.nh,r 

ulaqtm veya lojistik

amag, araglara hizmet veren dinrenme tesisrerinin(Sevindim Dinlenme Tesisleri, Hacr Ali Dinlenme

Tesisleri)krsrtlamadan muaf tutulmaslna,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gosterilerek uygulamanrn yukanda belirtildi[i gergevede

eksiksiz bir qekilde v.ril. getirilmesinin sagianmasrna, alinan kararlara uymayan belirlenen esaslara

aykrrr uygulama yaptrfir veya e[len9. y..I qeklinde faaliyetlerde bulundu[u tespit edilen otel ve

konaklama tesislerine umumi Hrfzrssrhha Kanununun ve Turizmi regvik Kanununun ilgili

maddeleri gerelince idari iqlem tesis edilmesi ve konusu suq tegkil eden_ davramglara iliqkin Tiirk

ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baqlatrlmasrna'

Oy birli[iyle karar verilmigtir.
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