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il Urnumi Hrfzrssrhha Kurulu, igiqleri Bakanlr[r iller idaresi Genel Mtidi.irltigi.i,ni1n 26.01.2021
tarihli ve ll78 saytlt "Kayak otelleri / Tesisleri" konulu Genelgesi kapsamrnda 2lrnacak tedbirleri
kararlaqttrmak amactyla, 1593 saylll Umumi Hrfzlssrhha Kanunu'nun 2(i. maddesine istinaden
2(t.01.2021 tarihinde gergeklegtirilen olafianiisti.i gortigmede aga1;rdaki kararlarr almrgrrr.

GUNunu:
Ttirn di.inyayr tehdit etmeye devam eden ve Dtinya Sa$lrk 6rgi.iti.i tarilfindan pandemi olarak

nitelendirilen Koronavirts (Covid-19) salgrnrndan vatandaglanmrzr korumak ve sa1glnrn yayrlmasrnr
engellemek amaclyla Covid-19 Salgrn Yonetimi ve Qalrgrna Rehberi uyarrnca gereken tedbirlerin
kararlagtrrr l m ast.

KARAR:
Igi gleri Bakanl rlr n r n yukanda zi kredi len Genel ges iyle;
Koronavirts salgtntntn toplum sa$lrgr ve kamu di.izeni agrsrndan oluqturdu$u risl<i yonetme, sosyal

izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalr$rn yayrllm hrzrnr kontrol altrncla tutnta amacryla Sa[lrk
Bakanlrgr ve KoronavirUs Bilim Kurulunun onerileri, Sayn Cumhurrbagkanrmrnntalimallarr do[rultusunda
birgok tedbir karan alrnarak uygulamaya gegirikli[i,

Igigleri Bakanlrlrnrn konaklama tesislerine yonelik 02.06.11020 tarihli ve tt680 sayrlr Genelgesi ile
uygulanacak standaftlar ve tedbirlerin belirlendili, 01.07.202Ct tarihli ve 10507 sayrh Genelgesi ile
Giivenli Turizm Sertifikasr ve 30.09.2020 tarihli ve 16007 sayrlr Genelgesi ile de tesislere girigte HES kodu
sorgulama zorunlulu$u getirildi$i, 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayrlr Genelgesi ile otel ve konaklama
tes;islerinin sadece konaklamra yapan mi.igterilerine yonelik hizmet vr:rebilmeleri, otel kona,klama tesislerinde
buf unan restoran, lokanta ve di[er otel salonlannda saat 22.00'den:;onra mlizik ya]'lnrna ticanlr mi.izik, kayrt
dinletilmesi vb. herttirlU yayrn dahil) izin verilm,emesi hususlan diizenlendigi.

Salgrnla mi.icadeleye yonelik olarak konaklama tesislerine igin getirilen bu di.izenlemelere ra[men
son gi.inlerde ozellikle kayalk otellerinde fiziki mesafe kurallanna aykrn gekilde kalabalrrklann olugmasrna
neden olacak organizasyonlarrn/etkinliklerin (nrtizikli eflenceler vb.) dtizenlenrli[i, otel mtigterilerinin
kontrolsilz gekilde bir araya geldi[i bu organi:zasyon/etkinliklerdle bagta maske kullanrnrr olmak tizere
belirlenen kural ve esaslara aykrrr hareket edilerek toplum safilrllrnrn ciddi anlarnda tehlikeye atrldrfirnrn
gori.ildiiIi.i,

Bu gergevede kayak otellerinin de igigleri Bakanlr[rnrn ilgili Genelgeleri ile konaklama tesislerine
getirilen krsrtlama tedbirleriine tabi olduklan dikkate ahnarak konu ile ilgili Vali ve Kaymakamlarca.
Urnumi Hrf2rssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca g,erekli kararlarrn alrnmasr istenmigtir.

Soz konusu Genelge ile bildirilen hususlar rgr[rnda yaprlan gdrilgme sonunda,
l. Igigleri Bakanlr[rnrrn ilgili Genelgeleri ve SaElrk Bakanlrgr Salgrn Yonetimi Qalrqma Rehberinde

konaklama tesisleri igin belirlenen tlim kural vr: esaslarrn kayak otellerinde de eksiksiz uygulanmasrnrn
saj!lanmasrna,

2. Yiyecek-igecek senvisi bagta olmak i.ize:re konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli
zat"nan aralrklannda miigterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her ttirlLi tedbirin allnmasrna, bu
Cofirultuda parti, eflence vb. etkinliklerin diizenlenmesine kesinlikle miisaade edilnnemesine,

3. Konaklanra tesisleri igin getirilen "agrk alanlar dahil restoran. lokanta ve di[er otel salonlannda saat
22.00'den sonra mi.izik yayrnrna (canlr mi.izik. kayrt dinletilmesi vb, her ttirliJ yayrn dahil) higbir gartta izin
venilmemesi" kuraltnln kayak otelleri igin soka$aL Erkrna krsrtlamasr uygulanan siirre ve giinlerin tamamlnl
kapsayacak gekilde uygulanmasrn'anmasln 
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4. Telesiyej, teleski gibi mekanik hatlann inig ve binig noktalarrnda olasr yrljrlmalan engellemek igin
fiziki mesafe kurallanna uygun bekleme alanr dtizenlenmesine,

5. Kayak odalarlnda fiziki mesaf-e planrna uygun kapasite belirlenmesine:, gakrqmalan onlemek
arnacryla kayak odasr kullanlm periyodlan dtzenlenmesine,

6. Emanet dolaplarlnln sosyal mesafe kuralrna uygun kullanrmrnrn sa[lanmasrna, konakladrfir
stirece aynr dolabrn aynr misafir tarafrndan kullanrmrnrn sallanrnasrna, her misafirin kiralama sUresi
sona erdikten sonra yeni misafirin kullanrmr igin emanet dolaplarr, kayak takrmlan, baton, kayak
ayakkabrlart. board ve ayakkabtlann temizlik, bakrrn ve hijyeninin sa[lanarali kullzrnrma haztrhale
geti ri lnresine.

7. Kayak otelleri ve tesislerinde Covid-19 tedbirlerine uyulrnasr hususunun, ilge
salgrn denetim ekipleri ve kolluk gdrevlileri rnarifetiyle dtizenli ,olarak denetimr: tabi tutulmasrna,

8. Yukarrda belirtilen hususlarrn uygulanmasrnrn, takip 'ye denetiminin Kaymakamlrklar, genel
kolluk birimleri, ilgili il ve ilge miidi.irli.ikleri ve belediyeler tarafindan koorclineli bir gekilde
ya prlmasrna,

9. Tl Umumi Hrfzrsslhha Kurulu'nun aldr[r kararlara uyulmamasr halinde ve her seferinde ayn
a)'n,

a) 1593 sayrlr Umumi Htfzrssrhha Kanunu'nun282. maddesi gerellince.1.150,00 TL idari
para eezas uygulan masrna,

b) 5326 saytll Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerefiince idari para cezasr
uygulanmasrna,

c) 5237 sayrlr Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr F{astalrklara iliSt<in'fedbirlere Aykrn
Dirvranma bagllklr 195. maddesinde yer alan ".., yetkili makamlarca alrnan tedbirlere uymayan kigi, iki
4l'dan bir vtla kadar hapis cezaslyla cezalandrnhr." hiikm[i uyannca, bu hi.]kme Lrymayan kigilerin,
haklarlnda gerekli adli iglernler takdir ve ifa edilrnek tizere adli nnakamlara bildirilmesine,

d) Igyerleri ve firmalar hakkrnda ilgili mevzuat uyannca gerekli yaptrrrmlarln uygulanmasrna.

Il Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca,54'42 sayrlr Il ldaresi Kanunu'nun lllC maddesi ve 1593
saytlt Umumi Hrfzrssrhha l(anunu'nun27.ve72. maddeleri uyannca, 26.01.20:Zl tarihinde oybirlifi ile
karar verilmigtir.
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