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DAĞITIMLI
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Sayı : E8767490324939343
Konu : Otel/Konaklama Tesislerinde
Yılbaşı Programları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 03.06.2020 tarihli ve 8767490324915780 sayılı yazımız.
b) 30.11.2020 tarihli ve 8767490324936862 sayılı yazımız.
c) 01.12.2020 tarihli ve 8767490324936969 sayılı yazımız.
ç) 17.12.2020 tarihli ve 8767490324938649 sayılı yazımız.

Koronavirüs (Covid19) 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 geçirilmiştir.
Bu doğrultuda ilgi (ç)’de kayıtlı yazımız ekinde yer alan Genelge ile; 31 Aralık 2020
Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanması ve bu kısıtlama süresince ilgi (c)’de kayıtlı yazımız ile belirlenen
usul ve esasların geçerli olması hususu bildirilmişti.
İlgi (c)’de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen Genelge’nin ekinde bulunan “sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair listede”
oteller ve konaklama tesislerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde
faaliyet gösterebileceği belirtilmişti.
İlgi (b)’de kayıtlı yazımız ekinde yer alan Genelge ile otel ve konaklama tesisleri
içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet
verebilecekleri belirtilerek bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kurallar
belirlenmişti.
İlgide kayıtlı yazılar ekinde gönderilen Genelgelerde belirtilen tedbirlerin temel
amacının sosyal izolasyonun en üst seviyede sağlanarak hastalığın yayılımının azaltılması
olduğu, hal böyleyken 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 olduğunun görüldüğü, 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 tesisleri için ekli genelgede belirtilen
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(D2/sCtE0qkxuoypDk2FgcjaR5eSZZpEg) kodunu yazınız.
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tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğünden alınan 21.12.2020 tarihli ve E8978086515321153 sayılı Genelge ile
belirtilmiş olup söz konusu Genelgenin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Ekli Genelgede maddeler halinde belirtilen hususlar hakkında gerekli tedbirlerin
alınarak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa mahal verilmemesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ersin YAZICI
Vali
Ek: Genelge
Dağıtım:
Gereği:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
19 İlçe Kaymakamlığına
Antalya İl Jandarma Komutanlığına
Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına
Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne
Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne

Bilgi:
Vali Yardımcılarına
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