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K A R A R 
 

İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 
 

b) İçişleri Bakanlığının 21.12.2020 tarihli ve 153-21153 sayılı "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı 

Programları konulu genelgesi 

 

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30.12.2020 tarihinde, Kurul Başkanı Borçka Kaymakamı Murgul Kaymakam 

Vekili Ali Osman BULAT Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, 

sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerlemiş, ciddi can kayıplarına sebep 

olmuş ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir. 

 

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim 

Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile 

İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27. 

ve 72. maddeleri ile ilgi (a) genelge  kapsamında ilçemizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İlçe Hazırlık ve 

Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bir çok tedbir alınmıştır. 

 

Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 

içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe 

kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik 

uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. 

 

Bununla birlikte yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, daha önce 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 görülmektedir.  

Buna istinaden ilgi (b) Genelge kapsamda; sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 3l Aralık 2020 

Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için;  

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 ve eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade 

edilmemesine,  

2. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerimizin kesintisiz mesai 

yapmasının sağlanmasına, ayrıca Kaymakamlığımız Kolluk Birimleri, Salgın Denetim Merkezi, Vefa Sosyal 

Destek Grupları, Filyasyon Grupları olmak üzere tam mesai yaparak herhangi bir aksamaya/boşluğa meydan 

verilmemesine, 



3. Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları 

yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmamasına, 

4. Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil 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,  

5. Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya 

gelmemelerine yönelik tedbirler alınmasına ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilmesine,  

6. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak 

Standartlar ve Tedbirler” konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim 

faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına,  

7. 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,  

 . Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlarımız ile  5 yaş ve üzeri ya da kronik 

rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının temin edilmesi/giderilmesine yönelik çalışmalara 

ağırlık verilmesinin sağlanmasına, 

9. Kaymakamlığımız bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse 

sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken/çekebilecek sokak hayvanlarının 

beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınarak, barınaklar ile 

orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen 

gösterilmesine, 

10. İlçe merkezinde simgesel özellikleri bulunan, ilçe ile özdeşleşen veya kutlama alanı olarak bilinen cadde 

veya meydanlara yabancı turistler de dahil tüm girişlerin sınırlandırılmasına, 

 

Alınan bu kararların ilçemiz genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl 

İdaresi Kanununun   ’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2 2’nci maddesi ve/veya Kabahatler Kanunu 

gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği 

sağlanabilmesi için ilçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Başkan 

Ali Osman BULAT 

Borçka Kaymakamı 

Murgul Kaymakam V. 

 

 

            Üye                                                               Üye                                                       Üye 

    Hasan ÇAVUŞ                                             Yusuf YILDIRIM                                 Mustafa ODABAŞ 

İlçe Belediye Başkanı                              İlçe Tarım ve Orman Müdür V.               İlçe Milli Eğitim Müdür V. 

  

 

     Üye   Üye 

             Uzm. Dr. Rahman KURİ   Ayhan ERTÜRK 

       İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi     Serbest Eczacı 


