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Sayı : E-35889452-002.242
Konu : Konaklama Tesislerinde Yılbaşı
Programları

ODALARIMIZA ( 2020 / 251 ) SAYILI GENELGE

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığı’nın 23.12.2020 tarih ve
84970893-421.02-E.360/196-2020/196 sayılı genelgesinde :

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 21.12.2020 tarihli E-89780865-153-21153
sayılı Genelgesinde,sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü
21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için aşağıdaki
tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

1.Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller
ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve
maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo
düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu doğrultuda oteller ve konaklama
tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde
kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmayacaktır.

2.Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil canlı
müzik icra edilmeyecektir. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan
restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta
müzik yayınına izin verilmeyecektir.

3.Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık
şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak ve yemek saatlerinde bu hususa
özellikle dikkat edilecektir.

4.Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama Tesislerinde
Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz
uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve
etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

5.Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun
Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine
yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesi sağlanacak, otel ve konaklama
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tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde
bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecektir.

Diğer taraftan, Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları
tarafından alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. Denilmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda:

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır

Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili
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