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Çin Halk Cumhurivetı'nin Wuhan Kentinde başla;-arak 1üm dünvavı tehdit etme,edevam eden ve Dıiıııya Sağlık örgütü tarafından pANDEMi oı;;ok;J"Xft;;;;;;;;il;
(Covid- l9) salgınından ülkemizi ve ı,atandaşımızı korumak ı.e salgının ya\ ılmasını engellemekiçin İl UmumiHıfzıssıhha Kurulu- l593 say,ılı UmumiHıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesineistinaden toPlanmış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. mad,deleri ile 5442 sayılı il idaresiKanununun l l/C maddesi kapsamında aşağıdaki kararlar uı,n;;;;". 
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iÇiŞleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri uyarınca il Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun02,06,2020 tarih ve 2O20l56 sal'ılı kararı},1İ "l<onatlama Tesisierinde U,gulanacak Standartlari'e Tedbirler" belirlenmiş r'e bılahare iİ Umumi Hı[zıssıhha Kurulunun 02,o7.202(,) tarih ve2020l82sa.vılı kararıyla "G) Güvenli Turizm Sertifikası" başlıklı bölüm ekıenmişır

Gelinen aŞamada salgınla mücadeleye yönelik olarak içişleri Bakanlığınca gönderilenl0.10.2020 tarih ve l6718 sa),,ılı genelgesİ aogrultusunda; 50 oda ı,e üzeri tüm konalilamatesislerince (belediYe ve-va il özel idaresi ruhs-atlılar aalıl; alınması zorunlu olan GüvenliTurizm Sertifikası l Ocak 202| tarlhinden itibaren 30 oda ı,e tızeri konaklama tesislerince de(beledi-ve veü'a il Özel idaresl rüsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup clcüvenliTurizm seıtifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde duzenlenmiştir.

"COVİD-l9 kaPsamında, olağanıistü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli birtunzmi mümkün kllmak ve alınan tedbirlerin ust seviyede İuvenirliliğini sağlal,abilmek için;Türkiye Turizm Tanıtım ı,e Geliştirme Ajansı lrooİOirorlonunda ve §__\}.}ı].!,sa.gç}.ıt webadresinde belirtilen- uluslararası sertifikas;-,on ı,r.rırşıu.rİaİar*dan üst düze_v sağlık ve hij1_,enkoŞullarının konaklama tesislerinde 1,,"rİn" g.tiİİj,gı"ı-"tİİg.ı.r"n ,e a1,1ık denetimler|edevamlılığını sağlamal"ı. hedefle,v-en 
"Güvenli Turiim s.nİnt*,:r; ,:-;İr'İ.. ıurimBakanlığından belgeli olan veya olmal,an 30 oda ve iizeri kapasitedeki tüm konaklamatesislerince (beledil'e vel,a il ozel idaresİ rüsatlılar düil) alınması zorunludur.,.

"Halihazırdu 
Ş9.991n. üzeıi kapasitedeki konaklama tesislerinin (beledi1.,e veya il ozelidaresi rüsatlılar dahil) 'Güvenli ıurizm Sertifikası' olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izinverilmez, FaaliYete Yeni geÇecek 50 oda ve üzeıi kapasitedeki konaklama tesislerininfaaliYete geÇmeleıini takİben 7 gün içerisinde, 30 oda ııe lg ;oa arasında kapasitesi bulunanı'e faal olan konaklama tesislerinin (beledi!,e veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 0ll0|l202ltarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yenı geçecek 30 oda ve iizeıiııdeki koııak|amatesİsleıinin ise faaliYete geÇmeleıini İakiben z gdn içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım veGeliştirme Aıansı -\},w}}-,igi].gçyj1 ıveb adresinde u-eıirtııLn rotİıiku firmalarınca denetlenen vedüzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek. Güvenli Turizm

S ertifi kasını almaları gerekmektedir. .'
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'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin,
sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, CoVID-
19 teŞhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin
veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi
bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının
tesPiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlu İezai
işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. "

Yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve ınağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına;

Oybirliği ile karar verildi.
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