
D O S Y A

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 07.07.2020 tarihli ve 10890 sayılı
genelgesi.

        Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber, başta
mesafe kuralı olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin bilgiler ve
sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine restoranlokantakafeterya vb. işyerleri ile
konaklama tesislerinin denetimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin
Bakanlığımızın ilgi genelgesi ekte gönderilmiştir.
        Bu kapsamda;
        Anılan yerlerde temizlik, maske, fiziki mesafe genel prensipleri ile Koronavirüs Bilim
Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrıca belirlenen rehberlerde yer alan kural ve
tedbirlere uyulmasının sağlanması, konunun sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip
edilmesi, faaliyetlerin yoğunlaştığı gün ve saatlerde bahse konu yerlerin denetlenmesi ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

Abdulhamit ERGUVAN
Vali a. 

Vali Yardımcısı
Ek: İlgi yazı

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge
Komutanlığına

Mersin Özel Kalem Müdürlüğüne
Mersin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne
Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DAĞITIMLI
Sayı   : 26002637-249-E.16421 07/07/2020
Konu : Restoran-Lokanta-Kafeterya vb. 

İşyerleri ile Konaklama 
Tesislerinin Denetimi

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(cbDhPh-Zua3RH-6GIum9-280Bn8-8Y9VH6Fz) kodunu yazınız.

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

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER
Şef

Telefon No:



Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğüne
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına
Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne
Mersin Defterdarlığına
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Mersin İl Müftülüğüne
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığına
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği

07/07/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER
07/07/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(cbDhPh-Zua3RH-6GIum9-280Bn8-8Y9VH6Fz) kodunu yazınız.

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

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER
Şef

Telefon No:



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine 

girerek(aJRz+1-FVIklX-i4n2Gv-luXA8+-wZn/1m1Z) kodunu yazınız. 
 

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 

Bilgi için: Hüseyin HANCIOĞLU 

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı 

Telefon No:  
 

T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

 

Sayı   : 89780865-153-10890 07/07/2020 

Konu : Restoran-Lokanta-Kafeterya vb.  

İşyerleri İle Konaklama Tesislerinin  

Denetimi 

 

MERSİN VALİLİĞİ 

 

 

İlgi:  a) 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemiz. 

 b) 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı Genelgemiz. 

 c) 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgemiz. 

 ç) 09.06.2020 tarihli ve 9137 sayılı Genelgemiz. 

 d) 15.06.2020 tarihli ve 9493 sayılı Genelgemiz. 

 

        Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-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 fiziki 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. 

        Bakanlığımızın ilgi (a) ve (b) Genelgeleri ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, 

kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları 

ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik 

faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar 

dâhilinde ve ilgi (ç) Genelgemiz ile saat 24:00'e kadar hizmet verebilmeleri yönünde 

Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı. 

        Bakanlığımızın ilgi (c) Genelgesi ile otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, 

pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama 

tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine 

İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı 

ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak uyulması gereken tedbirler Valiliklerimize 

iletilmişti. 

        İlgi (d) Genelgemiz ile restoran-lokanta-kafeterya vb. işyerleri ile konaklama tesislerinin 

haftada en az 2 kez olmak üzere denetlenmesi istenmişti. 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine 

girerek(aJRz+1-FVIklX-i4n2Gv-luXA8+-wZn/1m1Z) kodunu yazınız. 
 

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 

Bilgi için: Hüseyin HANCIOĞLU 

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı 

Telefon No:  
 

        Ancak özellikle turistik yörelerdeki lokanta, restoran, kafe vb. yerlerde söz konusu 

Genelgeler ile belirlenen esasların ve Sağlık Bakanlığının yayımladığı rehberlerdeki kuralların 

(fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere) ihlal edildiğine (yakın temasa neden olan dans/oyun, 

eğlence vb.) dair sosyal, yazılı veya görsel medyaya yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya 

ilişkin bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.  

        Kişilerin toplu olarak bulunduğu ortamların salgının yayılım hızına olan olumsuz etkisi 

göz önünde bulundurulduğunda konaklama tesisleri, lokanta, restoran, kafe vb. yerlerde 

temizlik, maske ve fiziki mesafe genel tedbirleri ile bu yerler için belirlenen diğer tedbirlerin 

eksiksiz alınması ve yapılacak denetimlerle tedbirlere uyumda sürekliliğin sağlanması büyük 

önem arz etmektedir. 

        Bu kapsamda, anılan yerlerde temizlik, maske, fiziki mesafe genel prensipleri ile 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrıca belirlenen rehberlerde yer 

alan kural ve tedbirlere uyulmasının sağlanması hususunun başta Vali/Kaymakamlar olmak 

üzere il/ilçedeki sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilerek ilgili kurum ve 

kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması, belirtilen faaliyetlerin yoğunlaştığı gün ve 

saatlerde bahse konu yerlerin denetlenmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi hususunda; 

        Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 

 Süleyman SOYLU 

Bakan 

 

 

Dağıtım : 

Gereği: Bilgi: 

81 İl Valiliğine 

Emniyet Genel Müdürlüğüne 

Jandarma Genel Komutanlığına 

Cumhurbaşkanlığına 

Kültür ve Turizm Bakanlığına 

Sağlık Bakanlığına 
 

 




