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Qanlorr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdulhh AYAZ Bagkanhfrnda, aga[rda isim ve imzalarr
bulunan iiyelerin katrhml ile Valilik toplantr salonunda toplanmrqtrr.

igerisinde bulundufiumuz kontrollii sosyal hayat ddneminde, Koronaviri.is (Covid-19) salgrnr
ile mticadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallannrn yanl slra her bir
faaliyet alanr/ig kolu igin almmast gereken dnlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler
gergeve s inde faal iyetlerin s iirdiiriilmesi safl anmaktadrr.

Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konu\u02.06.2020
tarihli ve 8680 sayrh igigleri Bakanh[r Genelgesi yayrmlanmrg, siireg igerisinde gdriilen ltizum
iizerine sOz konusu genelgeye 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayrh genelgeyle Giivenli Turizm
Sertifikasr baqhkh b6liim eklenmigtir.

Gelinen aqamada salgrnla miicadeleye yOnelik olarak 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayrh
genelge ile 50 oda ve iizeri tiim konaklama tesislerince (belediye veya il <izel idaresi ruhsathlar
dahil) alrnmast zorunlu olan Gtivenli Turizm Sertifikasr I Ocak 2021tarihinden itibaren 30
oda ve iizeri konaklama tesislerince de (belediye veya il 6zel idaresi ruhsathlar dahil) almmasr
zorunlu hale getirilmig olup 02.06.2020 tarihli ve 9680 sayrh Genelgenin Giivenli Turizm
Sertifikasr baqhkh krsmr aqafrdaki gekilde diizenlenmiqtir.

Bu kapsamda;

l- COVID-19 kapsamrnda, olafantistt pandemi kogullannda salhkh ve giivenli bir turizmi
miimkiin krlmak ve altnan tedbirlerin iist seviyede gtivenirlili[ini saglayabilmek igin; Tiirkiye
Turizm Tantttm ve Geligtirme Ajansr koordinasyonunda ve www.tga.sov.tr web adresinde
belirtilen, uluslararast sertifikasyon kuruluglarr tarafindan iist diizey salhk ve hijyen kogullarrnrn
konaklama tesislerinde yerine getirildi[ini belgeleyen ve ayhk denetimlerle devamhh$rnr sa[lamayr
hedefleyen 'Giivenli Turizm Sertifikasr'nrn Kiilttir ve Turizm Bakanh$rndan belgeli olan veya
olmayan 30 oda ve iizeri kapasitedeki ti.im konaklama tesislerince (belediye veya il 6zel idaresi
ruhsathlar dahil) ahnmasr zorunludur.

2- Hifihazrrda 50 oda ve iizeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il dzel idaresi
ruhsatlrlar dehil) 'Giivenli Turizm Sertifikasr' olmadan higbir gekilde faaliyetine izin verilmez.
Faaliyete yeni gegecek 50 oda ve iizeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete gegmelerini
takiben 7 giin igerisinde, 30 oda ile 49 oda arasrnda kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama
tesislerinin (belediye veya il rizel idaresi ruhsathlar dehil) 0ll0ll202l tarihine kadar, bu tarihten
sonra faaliyete yeni gegecek 30 oda ve iizerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete
gegmelerini takiben 7 giin igerisinde, Tiirkiye Turizm Tanrtrm ve Geligtirme Ajansr
www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarrnca denetlenen ve diizenlenen 'Giivenli
Turizm Sertifikasr'kogullarrnr yerine getirerek, Giivenli Turizm Sertifikasrnr almalanna,
3- 'Giivenli Turizm Sertifikasr' alma zorunlululu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasrz
faaliyet gdsterdi[inin veya ikametgah adresi Tiirkiye smrlan drgrnda olan, COVID-l9 teghisi
konulup saShk kurulugunca hastanede tedavisi gerekmedi[i belirlenen misafirlerin veya bu misafirle
aynr aileden olan veya aynr odada birlikte konaklayan ancak hastahk teqhisi bulunmayan misafirlerin
bu Genelgede belirtilen koqullarda konaklamalaflnm sa[lanmadr[rnrn tespiti halinde, iq yeri agma ve
gahgma ruhsatt ve/veya turizm belgesi iptali dahil her tiirlii cezai iglemler sakh kalmak kaydryla,
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Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gcisterilerek uygulamanrn yukanda belirtildili gergevede
eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin sa$lanmasr, alman kararlara uymayan vatandaglara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi gere[ince idari para cezail verilmesi, aykrrrhfirn durumuna
gdre Kanunun ilgili maddeleri gere[ince iglem yaprlmasl ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin
Tiirk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,

yle karar verilmigtir.
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