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119e Umumi Hlfzlsslhha Kllrulu,Co宙 d-19 Pandemi tedbirleri 9er9evesinde,1593 saylll Umumi

Hlfzlsslhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 22.12.2020 tarihindc ger9ekle,tirilcn

01aЁ antistti gёrti,mede a,aЁ ldaki kararlarl alml,tlr。

GUNDEM:
Cin Halk Cllmhuriyeti'nin Wuhan Kentinde ba,layarak ttim diinyayltehdit etmeye devam eden
ve Diinya Sa言 1lk Orgiltii taraindan PANDEMl olarak nitelendiHlen Coronaviriis(CO宙 d‐ 19)

salglnlndan vatanda,larinllzl korllmak ve salginin yayllmaslnl engellemek,vatanda,larlmlzln

SatthЁlna 01umsuz etkilerini asgariye indill..ek ve salglnda en etkili miicadele olan sosyal

mesafeyi sattlalnak i9in gereken tedbirlerin kararlastlrllmasl.

KARAR:
Koronaviris(Covid-19)Salglnlnin toplum sagl屯 l ve kamu dizeni "lslndan

olusturduЁ u riski yёnetme,sosyal izolasyonu temin,flziki mesafeyi koruma ve hastallЁ ln

yayllllln hlzlnl kontrol altlnda tutma arnaclyla Sa邑1lk Bakanll言l vc Koronaviris Bilim

Kurulunun ёnerileri,Sィッm Cllmhurba,kanlmlzln talimatlarl doЁ rultusunda bir9ok tedbir kararl

ahnarak uygulalnaya ge9irilnlistir.

Bilinditti iiZere havalarin sottllmasl ve ki§ ilerin kapah Ortarnda ge9irdikleri siirenin

uzarnaslyla birlikte Covid-19 salginlnln yaylllIInlndaki artl, iizerine ba,ta Avrupa iilkeleri

olmak iizere bir9ok iilkede sosyal izolasyolllln teminine yё nelik yeni tedbir kararlarl alllllmakta

ve uygulanlnaktadlr. Bu 9er9eVedc iilkemizde de Cmhurba§ kanh邑 l Kabinesinde ahnan

kararlar dogrultusunda yeni ёnlerrller belirlenmektedir.

Bu dOttmltuda 15.12.2020 tarih ve 20856 saylll 19i,leri Bakanll邑 l Genelgesiyle; 31

Arahk 2020 Per,embe gunu 21.00'den 4 0cak 2021 Pazartesl gunu saat 05.00'e kadar sokaga

91ha klsltlamasl uygulanmasl ve bu klsltlallna siiresince 30.11.2020 tarih ve 20076 saylll
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30.11.2020 tarihve 20076 saylll19i,leri Bakanllこl Genelgesinin ekinde ycr alan``sokatta

91ma klsltlalnasl uygulanan sure ve gunlerde muaf tutulacak yerler ve ki§
ilere dair listede"

oteller ve konaklallna tesislerinin sokaЁ a 91kma klsltlamasl uygulanan sure ve ginlerde faaliyet

gosterebilecegl belirtillnl,tir。

28.11.2020 tarih ve 19986 saylll 19i,leri Bakanh言 l Genelgesi ile otel ve konaklama

tesisleri i9erisinde bulunan lokanta/restoranlarin sadece konaklallna yapan rnii,terilerine hizmet

verebilecekleri belirtilerek bu faaliyetin devaml slraslnda uyulinasl gereken kllrallar

belirlcllllni,tir.

Yukarlda belirtilen tedbirlerin temel alnacl sosyal izolasyonun en iist seviyede
r.Hal bёyleykcn yakla,an yllbaOl ёncesinde bazl



progralnlarl da bulunan yllba,l pakctlerinin reklalnlarlnln yaplldlЁ 1/satl,a sunulduttu, bu

durumun da salglnla rniicadele amaclyla ahnan ditter tedbirlerin sorgulamnaslna neden olduttu

」rilmektedir.

Bu kapsamda ve 19i,leri Bakanllこ lnln 21.12.2020 tarihli ve 21153 saylh Genelgcsi

dOttrultusunda sokatta 91lCna klsltlalnaslnin uygulanaca言 1 31 Arahk 2020 Per,cmbe giinii

21.00'den 4 0cak 2021 Pazartesi giinii 05.00'e kadar ote1/konaklalna tesisleri i9in a,a言 ldaki

tedbirlerin ahllmasl kararla,tlrllml,tlr.

1.Belirtilen siire ve giinlerde konaklarna arn"1l mii,teri kabul edebilccek olan oteller

ve/veya konaklama tesislerinde;sosyal izolasyon ile ba§ ta flziki rnesafe olmak iizere tenlizlik

ve maske kurallarina ayklrl ollnasl nedeniyle yllba,l kutlama programl icra edilmesine,

ettlence/balo dizenlenmesine kesinlikle misaade edilmeyecektir.

Bu dOttrultuda Oteller ve konakl〔 Ina tesislerincc, yllba,lnda yemekli― miizikli

kutlalna/eElence prOgrarnlarl yapllacaこ l yё niinde kampanya veya reklalln faaliyetlerinde

bulunulllnayacaktlr.

2.Bu stre/giinlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansl dahil

canh mizik icra edilmeyecektiro Saat 22。 00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerindc

bulunan restoran,lokanta ve ditter Otel salonlannda kaylt dinletilmesi de dahil olrnak iizere

hi9bir,ama lnizik yaylnlna izin verilmeyecektir。

3.Yine bu siire/giinlerde; ote1/konaklama tesislerinde konaklayan mt,terilerin

kalaballk,ekilde bir araya gellllemelerine yёnelik tedbirler ahnacak ve yemek saatlerinde

bu hususa ёzellikle dikkat edilecektir.
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5。Kolluk kuvvetlerince  yiirtitiilecek denetiln  faaliyetlerinde,  Kinllik Bildirlne

Kanununun Ek 2'nci rnaddesi hilhii dottrultusunda oteller ve konaklama tesisleri taraflndan

kendilerine yapllan bildiriinlerin dottruluЁ una ve giincellittine dikkat edilmesi sattlanacak,otcl

ve konaklalna tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan miisterilerin konaklama i9in

bildirirnde bulunulan kisiler araslnda olup olllnadlこ l kOntr01 edilecektir.

Yukarlda belirtilen esaslar doErultusunda Umllmi Hlfzlsslhha Kanunlmun 27'nci ve

72'nci maddeleri uyarinca uygulamada herhangi bir aksakllこ a meydan verilmemesine,

Kaymakarnllこ lmlz Ve ilgili Kurumlarca belirlencn esaslara ayklrl uygularna yaptl雹 1

vcya cttlenCe yeri§ eklinde faaliyetlerde bulunduttu tespit edilen otel ve konaklallna tesislerine

Umumi Hlfzlsslhha Kanllnunun vc Turizmi Te,宙 k Kanunu'nun ilgili maddelcri gcrettincc

3.150 TI Para cezaslile cezalandlrllmalarlna aynl zamanda i,yerinin kapatlllnaslna,idari

Lヽm ttS edhttne ve konusu su9“ Ⅲleden dmmゞ額alttnTttkCezanl尋P195 inci rnaddesi kapsalninda gerekli adli i,lemlerin ba§ latllrna

く



Oy birl壇iyle karar verilmi,tir.

119cullnllmiHlfzlsslhhaKurulumuzca,5442 saylllllldaresi Kanunu'nlln 32/c maddesi ve 1593

saylh Urnumi Hlfzlsslhha Kanunu'nun 27.ve 72.maddeleri uyarlnca,22.12.2020 tarihinde

oybirl増 i ile karar verilmi,tir.
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