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ilçe Hıfzıssıhha Ku ulu 1593 Sayh Umumi Hıfzıssüha Kanununun 23. ve 26, ııcı
maddeleri gereğince, 22.12.2020 tarihinde Siverek İlçe Kaymakamlığımız Sayın Hasan

ONGU Başkanlığında, aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmrş olup;

koronavirüs (covid_l9) salgırunrn toplum sağlığı ve kamu diizeni açısındaıı

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın

yaylrm l"1rn, tontrol altında futma amacıyl4 içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat

dOneminin temel prensipleri olan temizlik, nıske ve nesafe kurallannm yanı sıra hayatın

her alanna yonelik uyjmasr gereken kurallar ve önlemler; Sağhk Bakanlığr ve Koronaürüs

Bilim Kurulunun önerileri, Salın Cumhuıbaşkanrmrzın talimatları doğrultusunda beliılenerek

uygulamaya geçirilmektedir.

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım luzınm düşiirülmesine olan etkisinin en üst nolıtaYa

taşlyabilmesi amacryla ilçe Umtımi Hfzıssıhha Kanrmun 27 ve l2.maddeleri uyannca

aşağıdaki tedbirlerin alrnmasr gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığırun 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgesi ve bu çerçevede

alınan 28.1 1.2020 tarih ve 6 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Karan ile otel ve

konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokarıta/restoranlann sadece konaklama yapan

müşterilerine hizmet verebilecek_leri belirtilerek bu faaliyetin devamı srrasmda ululması

gereken k-urallar beliılenmi,,tir.

3o.|1.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge ve bu doğrultuda alrnarr 01.|2.2020 taih

ve l sayılı İlçe Umumi [iıfzıssıhha Kunılu Karan ile genelge ekinde yer alan "sokağa

çıkma krsıtlaması uygulanıı siire ve giinlerde muaf tutııacak yerler ve kişileıe dair listede"

oteller ve konaklama tesislerinin sokağa çıkma krsıtlamasl uygulanan siire ve giinleıde

faaliyet gösterebileceği belirtilmiştir.

|5,12.2o20tarihve20856sayılıGenelgeilede;31fualık2020Perşembegİınüsaat
21.0O,den 4 ocak 2027 Pazartesi gtinü saat 05.00,e kadar sokağa çıkrna losıtlaması

uygulanmasıvebulosıtlanasiiresince20076sayılrGenelgeylebelirlenenusulveesaslann
ge;erli olması hususu Valiliğimize bildirilmiş ve bu kapsamda |5]2.2020 tarih ve 4 sayh

İlçe Umumi Hrfzıssıhha Kurulu Karan alınmıştır,

Hal böyleyken yaklaşaıı ylbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alman

tedbirlereaykınşekildeiçerisindeyemekli/miDiklieğlenceprogıamlandabulunanyılbaşl
paketlerinin reklamlannrn yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele
-amacıyla 

alınan diğer tedbirlerin sorgularrmasrna neden olduğu göriilmektedir,
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İçişleri Bakanhğının 2I.12.2020 tarihli ve 21 153 sayılı Genelgesi doğrultuswıda

sokağa çıkma kısrtlamasının uygulanacağl 31 Aralık 2020 Perşembe giinü saat 21.00,den 4

Ocak 2021 Pazartesi giinü saat 05.00'e kadar otel/konaklama tesislerinde;

1. Belirtilen siire ve gün_lerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller

velveya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak

üzere temizlik ve maske kurallarına aykın olması nedeniyle yılbaşı kutlama

programr icra edilmesine, eğlence/balo diizentenmesine kesinlikle müsaade

edilmeyecektir.
Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli_miizikli

kutlama/eğlenci programlan yapllacağı yöniinde kampanya veya reklam faaliyetlerinde

bulunulmayacaktır.

2. Bu süre/giİnlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey peıformansı d6hil

canlı miizik icra edilmeyecektiı. Saat 22.00, den itibaren ise otel ve konaklama

tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlannda kayıt dinletilmesi

de düil olmak iizere hiçbir şartta müzik yayıruna izin verilmeyecektir,

3. yine bu siire/gıiırı:erde; otel,&onaklama tesislerinde konaklayan mi§terilerin

kalabalık şekilde b:r araya gelmemelerine yönelik tedbirleı alınacak ve yemek

saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecektir.

4. otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlard4 "konaklama

Tesislerinde Uygulaıacak Standartlar ve Tedbirler" konulu 02.06.2020 tarih ve

8680 saylı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Sağlık Bakanhğı "Salgın Yönetimi ve

çalışma Rehberi" ile getirilen tiirn tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasırun

temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştınlması ve etkinliğinin

artrnlmasr sağlarıacaktır.

5. Kolluk kuwetlerince yiirütiilecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme

kanununun Ek 2,nci maddesi hiikmü doğultusunda oteller ve konaklama tesisleri

tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve giincelliğine dikkat

edilmesi sağlanacak, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda

bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup

olmadığı kontrol edilecektir.
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Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetleıe neden

olunmaması, alınan karaılaıa uymay.ın vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci

rnaddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak tizere aykınlığın durumuna göre

Ifununun 
- 
ilgiİi maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara

ilişkin Tiiri Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli işlemlerin

başlatılmasına,

Alınan bu kararlann Kaymakamhk ve Belediye resmi intemet sayfasında ilan

edilmesine ve ilan tutanaklannıı dosyaya konulmasına,

Kurul leri tarafindan oy birliği ile karar verilmiştir.
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