ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No
: 2020/107
Karar Tarihi : 21/12/2020
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün
21.12.2020 tarihli ve 21153 sayılı “Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları” konulu
Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 21.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede
aşağıdaki kararları almıştır.
GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıyla Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin
kararlaştırılması.
KARAR:
İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında
tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği,
Havaların soğuması ve kişilerin kapalı ortamda geçirdikleri sürenin uzamasıyla birlikte
Covid-19 salgınının yayılımındaki artış üzerine başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede
sosyal izolasyonun teminine yönelik yeni tedbir kararlarının alındığı ve uygulandığı, bu çerçevede
ülkemizde de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yeni önlemlerin
belirlendiği,
Yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde
içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının
yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin
sorgulanmasına neden olduğu,
Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü
21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesislerinde alınacak tedbirler
için; Vali ve Kaymakamlarca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli
kararların alınması istenmiştir.
Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda;
1. Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek 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 dâhil canlı
müzik icra edilmemesine, Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan
restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi 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
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özellikle dikkat edilmesine,
4. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, İçişleri Bakanlığı’nın
02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler”
konulu genelgesi ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile getirilen tüm tedbir
ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin
yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına,
5. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun
Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan
bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesinin sağlanmasına, otel ve konaklama
tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan
kişiler arasında olup olmadığının kontrol edilmesine,
6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar,
genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde
yapılmasına,
7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde
ayrı ayrı,
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari
para cezası uygulanmasına,
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası
uygulanmasına,
c)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı
Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi,
iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan
kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d)İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 21.12.2020 tarihinde
oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Ersin YAZICI
Vali

Üye

Üye

Muhittin BÖCEK
Büyükşehir Belediye Başkanı

Dr. Ünal HÜLÜR
İl Sağlık Müdürü

Üye

Üye
Hüseyin ER
İl Milli Eğitim Müdür V.

Gökhan KARACA
İl Tarım ve Orman
Müdür V.
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Üye
Tbp. Alb. Gülşah UZMAN
Garnizon Baştabibi

Üye
Tevfik ALTINAY
İl Çevre ve Şehircilik
Müdürü
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Üye

Üye

Dr. Özlem ZÜMRÜT
Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü
Akdeniz Bölge Baştabibi

Dr. Şadiye ÇAKMAKLI
KÜÇÜK
Kepez İlçe Sağlık Müdürü

Uzm. Dr. Ali Vefa SAYRAÇ
Atatürk Devlet Hastanesi
Başhekimi

Üye

Üye

Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY
Serbest Tabip
Antalya Tabip Odası

Ecz. Emre SELÇUK
Serbest Eczacı
Antalya Eczacı Odası

Üye
Dr. Ramazan AKALIN
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanı
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