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HtRztssIHHA KURUL KARARI

Qankrrr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanhfirnda, aqa[rda isim ve
imzalarr bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmlqtrr.
igerisinde bulundu$umuz kontrollii sosyal hayat dcineminde Koranaviriis (Covid-19) salgrnr ile
rnlicadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yanr slra salgrnrn seyri ve
olasr riskler goz oniinde bulundurularak hayatrn her alanrna yonelik uyulmasr gereken kurallar ve
6nlem ler bel irlenrnektedi r.

Bu kapsamda;

Konaklama tesislerine yonelik igigleri Bakanlr$r'nn 02.06.2020 tarih 8680 sayrlr Genelgesi ve
04.06.2020 tarih ve 34 sayrlr il Hrtzrssrhha Kurulu Kararr ile uygulanacak standartlar ve tedbirler
belirlennriq, iqigleri Bakanlr[r'nrn 01.07.2020 tarih 10507 sayrlr Genelgesi ve 02.07.2020 tarih ve 50
sayrlr il Hrfzrssthha Kurulu Kararr ile Cilvenli 'l'urizrn Sertitlkasr ve igigleri tlakanlrgr'nrn 30.09.2020
tarih 16007 sayrlr Genelgesi ve 02.10.2020 tarih 67 sayrlr il Hrfzrssrhha Kurulu Karan ile de tesislere
giriqte HES kodu sorgulama zorunlulu[u getirilmig. igigleri Bakanlrgr'nrn 28.11.2020 tarihli ve 19986
sayrlr Genelgesi ve 30.11.2020 tarih 77 sayrlr il Hrfzrssrhha Kurulu Kararr ile otel ve konaklama
tesislerinin sadece konaklama yapan miigterilerine ycinelik hizmet verebilmeleri. otel konaklarna
tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diger otel salonlannda saat 22.00'den sonra m[jzik yayrnrna
(canlr rnilzik, kayrt dinletilmesi vb. her tiirlii yayrn dahil) izin verilrnemesi hususlarr dtizenlenmiqtir.
Bu gerqevede kayak otellerinin de ilgi Genelgelerimizle konaklama tesislerine getirilen krsrtlama
tedbirlerine tabi olduklarr dikkate alrnarak:

l. igigleri Bakanlrlr'nrn ilgili Genelgeleri ve il Hrfzrssrhha Kurulu Kararlan ile Saglrk Bakanlrfr
Salgrn Yonetirni Qalrgma Rehberinde konaklama tesisleri igin belirlenen tiim kural ve esaslarrn kayak
otel leri nde de eks iksiz uygu lanmasrn r n safilanmasrna,

2. Yiyecek-igecek servisi baqta olmak lizere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli
zanlan aralrklarrnda mii$terilerin topluca bir araya gelrnelerini engelleyecek her tiirlii tedbirin alrnnrasr.
bu dogrultuda parti, e$lence vb. etkinliklerin di.lzenlenmesine kesinlikle miisaade edihnemesine.
3. Konaklarra tesisleri igin getirilen "agrk alanlar dAhil restoran, lokanta ve di[er otel salonlarrnda
saat22.00'den sonra mi.izik yayrnrna (canlr mi.izik, kayrt dinletilmesi vb. her tiirliJ yayrn dahil) higbir
$artta izin verilmemesi" kuralrnrn kayak otelleri igin soka$a grkma krsrtlamasr uygulanan sijre ve
glinlerin tamamtnt kapsayacak gekilde uygulanmasrna,

4.'felesiye.i, teleski gibi rnekanik hatlarrn inig ve binig noktalannda olasr yr[rlmalarr engellernek
igin tiziki mesale kurallarrna uygun beklerne alanr dlizenlenrnesine.

5. Kayak odalarrnda fiziki mesafe planrna uygun kapasite belirlenmesi,
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amacryla kayak odasr kullanrm periyotlarrnrn di.izenlenmesine,

6. Emanet dolaplannrn sosyal mesafe kuralrna uygun kullanrmrnrn sa$lanmasr, konakladr[r slirece

aynr dolabrn aynr misafir tarafrndan kullanrmrnrn sa[lanmasr, her misafirin kiralama siiresi sona
erdikten sonra yeni rnisafirin kullanrrnr igin emanet dolaplan, kayak takrrnlarr, baton, kayak ayakkabrlan.
board ve ayakkabrlarrn ternizlik, bakrrn ve hijyeninin sa[lanarak kullanrma hazrr hale getirilrnesine,

7. Kayak otelleri ve tesislerirrde Covid-19 tedbirlerine uyulrnasr hususunun kaymakamlrklarca ilge
salgrn denetim ekipleri ve kolluk gcirevlileri marifetiyle diizenliolarak denetime tabi tutulmasrna,

8- iqiqleri Bakanlrfir'nrn l8.ll.2O2O tarih l9l6l sayrtr Cenelgesi ve 17.11.2020 tarih ve 75 sayrlr
tlrf2rssrhha Kurulu Kararr ile krsrtlamalardan rnuaf tutularak faaliyetine izin verilen Eytipo[lu iol
'['esislerinin, dinlenme tesisi stati.jsiinde olmadr$rndan
24.11.2020 tarih ve 76 sayfi il Hrfzrssrhha
$ubesi
Kurulu Karart ile krsrtlamadan muaf tutulan hiikmiin iptaline ve 25.11.2020 tarihinden itibaren
17.11.2020 tarih ve 75 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Meclis Kararrnrn 2. Maddesindeki genel hiikUnrlerine
tabi tutulmastna karar verilmiqti. Gelinen bu si.iregte dinlenme tesisi ruhsatr aldrfrnr tarafrmza ibraz
eden Eyiipo$u Yol $ubesi Tesislerinin, l7.ll .2020 tarih ve 75 sayrlr il Hrfzrssrhha Kurulu Karan ile
belirtilen krsrtlamalardan. gehirlerarasr yolculuk yapan kiEilere hizmet verebilecek gekilde mual'
tutulmastna. bu kapsarn drgrnda kalan diger mUgterilerine paket servis hizrneti verecek qekilde
taal iyetine devam etmesine,

il

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gdsterilerek uygulamanrn yukanda belirtildigi gergevede
eksiksiz bir gekilde yerine getirilrnesinin sa[lanmasrna, alrnan kararlara uymayan belirlenen esaslara
aykrrr uygulama yaptrgr veya e[lence yeri geklinde faaliyetlerde bulundufiu tespit edilen orel ve
konaklama tesislerine Umurni Hrfzrssrhha Kanununun ve Turizmi Tegvik Kanununun ilgili rnaddeleri
gerefince idari iglem tesis edilmesi ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Ti.irk Ceza Kanununun
195 inci rnaddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna.
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