
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 26.01.2021 tarih ve 1178 sayılı yazısı.

       Kayak Otelleri ve Tesislerine getirilen kısıtlama ve tedbirler hakkında ilgi genelge ekte gönderilmiştir.
         Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri
uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması
hususunda;     
        Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 

Abdulhamit ERGUVAN
Vali a. 

 Vali Yardımcısı
Ek: İlgi Yazı(2 sayfa)

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne

Mersin Özel Kalem Müdürlüğü
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DAĞITIMLI
Sayı   :E-26002637-000-1966 26.01.2021
Konu :Kayak Otelleri/Tesisleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 5ofFbq-pwSyoN-IBRBcm-aOMAgY-gJyGEMzs Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yılmaz ELGÜN
Bilgisayar İşletmeni

Telefon No:

1

 



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
 Doğrulama Kodu: sc8alW-cyU5+J-VGPBvV-v/Vcu2-OVTMKv9a Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys 

 

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi 
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr 

Bilgi için: Habip Kubilay DEMİRAY 
Avrupa Birliği Uzmanı 

Telefon No:  
 

1/2 

 

T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

 

Sayı   : E-89780865-153-1178  26/01/2021 

Konu : Kayak Otelleri/Tesisleri 

MERSİN VALİLİĞİNE 

 

İlgi : a) 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgemiz. 

b) 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgemiz. 

c) 30.09.2020 tarihli ve 16007 sayılı Genelgemiz. 

ç) 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgemiz. 

 

        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 ilgi (a) Genelgemizle uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlenmiş, 

ilgi (b) Genelgemiz ile Güvenli Turizm Sertifikası ve ilgi (c) Genelgemiz ile de tesislere girişte HES kodu 

sorgulama zorunluluğu getirilmiş, ilgi (ç) Genelgemiz ile otel ve konaklama tesislerinin sadece konaklama 

yapan müşterilerine 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 tesislerine 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 esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görülmektedir. 

        Bu çerçevede kayak otellerinin de ilgi Genelgelerimizle konaklama tesislerine getirilen kısıtlama 

tedbirlerine tabi oldukları dikkate alınarak;  

        1. Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde 

konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanmasının 

sağlanması,  

        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 alınması, bu 

doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, 

        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 kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin 

tamamını kapsayacak şekilde uygulanması, 

        4. Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için 

fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenmesi, 

        5. Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesi, çakışmaları önlemek amacıyla 

kayak odası kullanım periyodları düzenlenmesi, 

        6. Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanması, konakladığı sürece 

aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanması, her misafirin kiralama süresi sona erdikten 

sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve 

ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi, 

         



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
 Doğrulama Kodu: sc8alW-cyU5+J-VGPBvV-v/Vcu2-OVTMKv9a Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys 

 

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi 
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr 

Bilgi için: Habip Kubilay DEMİRAY 
Avrupa Birliği Uzmanı 

Telefon No:  
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7. Kayak otelleri ve tesislerinde Covid-19 tedbirlerine uyulması hususunun valilik ve kaymakamlıklarca 

il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulması, 

        Gerektiği değerlendirilmektedir. 

        Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 

nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,  

        Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit 

edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili 

maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; 

        Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 

 

 

 

Süleyman SOYLU 

Bakan 

 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

81 İL VALİLİĞİNE 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞINA 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 

SAĞLIK BAKANLIĞINA 

 

 

 




