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K A R A R 
 

 

İlgi:  

 

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 

b) İçişleri Bakanlığının 10.10.2020 tarih ve E.16718 sayılı yazısı 

 

 

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.10.2020 tarihinde, Kurul Başkanı Murgul Kaymakamı Kemal BALABAN 

Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

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

kayıplarına sebep olmuş ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak 

ilan edilmiştir. 

 

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak 

sonrasında salgının 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 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 kurallar ve önlemler belirlenmektedir. 
 
 

Bu çerçevede; 
 
1. Ülkemizde genel eğitim ve öğretime kademeli geçiş yapılması, eğitim ve öğretimde Covid-19 ile mücadele 

tedbirlerinin üst düzey seviyede tutulması benimsenmiş olup, bu kapsamda yüz yüze eğitim yapılması 

kararlaştırılan anaokulları, ilkokul 1’inci sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar ve lise 12’nci sınıflara ek olarak; 
 

a. İlçe merkezimiz ile Damar Köyü’nde bulunan ilköğretim okullarının 2, 3 ve 4’üncü sınıflarında da 12 

Ekim 2020 tarihi itibariyle haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanmasına, 

b. Damar Ortaokulunun 5, 6, 7’inci sınıflarında 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren haftada 5 gün yüz yüze 

eğitime başlanmasına, 

c. Okullarımızda eğitim/öğretim faaliyetleri dışında COVİD-19 sürecinin devam ettiği bugünlerde okul dışı 

faaliyetlerin yapılmamasına, 



 
2. Pandemi sürecinde Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu İçişleri 

Bakanlığı Genelgesi yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelgeye Güvenli 

Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir. 

 
Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince 

(belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikasının 1 Ocak 

2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar 

dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup ilgili Genelgenin ‘G) Güvenli Turizm Sertifikası’ başlıklı kısmı 

aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 
 

“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI 
 

COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak 

ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 

Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları 

tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve 

aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm 

Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye 

veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur. 
 

Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi 

ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete 

yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün 

içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye 

veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 

30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye 

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca 

denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm 

Sertifikasını almaları gerekmektedir.’’ 
 

 

Bu nedenle; 
 

a. ‘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 “Konaklama 

Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” genelgesinde belirtilen koşullarda 

konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi 

iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine, 

 

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

İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi 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. 
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