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Sayı : E-35889452-002.242
Konu : İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul
Toplantısı ( 2021/4 Sayılı Kararı )

2021 / 27 – SAYILI GENELGE :

ANKARA VALİLİĞİ’ nden alınan “İl Sağlık Müdürlüğü” ifadeli E-80071876-129
sayılı yazı ekinde gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı 27.01.2021 tarih ve 2021/4
Sayılı Kararı’nda:

“Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 27.01.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. Ve 72. Maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN
başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.

Konaklama tesislerine yönelik, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ nun; 04.06.2020 tarihli ve
2020-43 sayılı Kararı ile uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlenmiş, 03.07.2020 tarihli ve
2020-58 sayılı Karar ile Güvenli Turizm Sertifikası, 30.09.2020 tarihli ve 2020-75 sayılı Karar ile
de tesislere girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilmiş, 28.11.2020 tarihli ve 2020-84
sayılı Karar ile otel ve konaklama tesislerinin sadece konaklama yapan müşterilere yönelik
hizmet verebilmeleri, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel
salonlarında saat 22.00’ den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü
yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlenmiştir.

Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesisleri için getirilen bu düzenlemelere
rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde
kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.)
düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu
organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esasları aykırı
hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görülmektedir.

İçişleri Bakanlığı’ nın “Kayak Otelleri/Tesisleri” konusundaki 26.01.2021 tarihli ve 1178
sayılı genelgesiyle ilgili konaklama tesislerinde uyulması gereken tedbir ve kurallar
düzenlenmiştir. İlimizde 1 (bir) adet kayak oteli mevcut olup bu otel de salgın dolayısıyla
2020-2021 sezonunda kapalı durumdadır.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 6d0af518-0ca5-4679-88c9-5da608ff8680 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Ancak İlimiz genelinde tüm konaklama tesislerinde;
1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ nun ilgili kararları ve Sağlık Bakanlığı Salgın
Yönetimi Çalışma Rehberinde belirlenen tüm kural ve esasların eksiksiz uygulanmasına,
2. Yiyecek içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya
da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü
tedbirin alınmasına, bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle
müsaade edilmemesine,
3. Konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel
salonlarında saat 22.00’ den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü
yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi” kuralının sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre
ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına devam edilmesine,

Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin
sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’ nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.”
Denilmektedir.

Gereği ve bilgileriniz için rica ederiz.

e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter Yardımcısı

e-imzalıdır
Hüseyin AR
Başkan Vekili
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