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DENizLi KALE iı,çnsi HIFzISsIHHA ıvrrcr,is KARARI

Karar No:2020/37 Karar Tarihi: 30l l l 12020

Kale İlçesi Hıfzıssıhha Meclisi Kale Kaymakam Vekili Abdulkadir ŞAHİN başkanlığında
aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerin iştiraki ile Makamda toplanarak aşağıdaki
kararlar alınmıştır. Bu kapsamda;

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızıru kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımrzrn talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir. Bu doğrultuda ilimiz genelinde;

A. İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarihli "Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi"
konulu yazrsma istinaden; gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının
yayıhmında tiim Dtinya'da ve özellikle Avnıpa'da hızlı bir artış yaşandığı, Ülkemizde
de vaka ve hasta sayılannda yükseliş görülmesi, Sağhk Bakanhğınca İçişleri

Bakanlığına iletilen 27.11.2020 tarih ve l49 sayılı yazı i|e de halen COVID-I9 vaka
artışlannın devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol

altına alınmış olsa da öntimüzdeki kış aylarında tüm dtinyada olduğu gibi ülkemizde de

özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış

gösterebilmesinin beklendiği, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan

COVID-I9 Bilimsel Danışma Kurulunun fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı

sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluşları, birlikler veya

kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya

ertelenmesi önerisi doğrulfusunda;

l) 17 Kasım 2020tarihli ve 31307 sayılı ResmiGazete yayımlanarak ytlrtlrlüğe giren7256

sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarınrn ertelenmesine dair İçişleri

Bakanına yetki veren 7244 sayıLr Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme

yetkisinin üçer aylık siirelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hiikmü, İçişleri
Bakanlığının24.11.2020 tarihli Onayı ile Derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat
ayı sonuna kadar ertelenmesine,

2) Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden

0|.|2.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşlan, kamu
kurumu niteligindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlan, birlikler ve kooperatifler
tarafindan dtizenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.202l tarihine

kadar ertelenmesine,
B. |8.1|.2020 tarihli ve 35 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile restoran, lokanta,

pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin l0:00 ila 20:00 saatleri arasrnda sadece

paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya
on-line yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online
sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna rağmen bazı oteller velveya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için
belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartlan taşımayan kişilerirf'btel veya
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konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları
aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek miizikli yemekli eğlence progr.ımt
paketlerinin satışa sunulduğu görülmektedir. İçişleri Bakanlığının 28.1|.2020 tarihli
"Konaklama Tesislerindeki Restoranlü' konulu yazısına istinaden;

1) İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi ile yeme-içme yerleri
için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta
veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti
verebilmelerine,

2) Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlann dışarıya paket servisi
yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,

3) Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin
artınlmasrna,

4) Kimlik Bildirme Kanununun ek 2'nci maddesinde yer alan "Bu Kanunun 2'nci
maddesinde sayılan özel veya resmi her ttirlü konaklama tesisleri tiim kayıtlarını
bilgisayarda giinü giinüne tutmak, genel kolluk kuwetlerinin bilgisayar terminallerine
bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuwetlerine anlık olarak
bildirmek zorundadırlar." hiikmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği
kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta
veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler
arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine,

5) Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama
tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,

6) Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat

22.00'den sonra müzik yay[una (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her ttirlü yayın
düil) hiçbir şartta izin verilmemesine,

Kaymakamlığımız ve ilgili Kurum|arımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin
gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine

getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve
mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden

davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin

Oy kararıerilmiştir.
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