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T.C. 

KASTAMONU VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

KARAR NO   : 82 

KARAR TARİHİ  : 02.07.2020 

 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 02.07.2020 tarihinde saat 17.00’de Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, 

aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM: 

 Konaklama tesislerinde uygulanacak standartlara ilişkin ek tedbirleri görüşmek.  

KARARLAR : 

 Tüm Dünyada etkisi görülen KOVİD-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve 

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 

alınmakta ve uygulanmaktadır. 

 İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için 

alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin 

sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

 Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 

72’nci maddeleri kapsamında; 

 Görülen lüzum üzerine 02.06.2020 tarih ve 66 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Konaklama 

Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu kararın Denetim bölümünden önce gelmek 

üzere aşağıdaki  bölüm eklenmiştir. 

 G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI 

 KOVİD-19 kapsamında olağanüstüpandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi  

mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm 

Tanıtma 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, 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel 

idaresi ruhsatlılar dahil) alınmasının zorunlu olmasına, 

 Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı alabilmeleri için 

15/7/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün 

içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen 

sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine 

getirerek sertifika almalarının gerektiğine, 

 ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız 

faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil 

her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine, 

 İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan 

kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın 
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durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil 

edendavranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

   

 


