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Antik gaflardan giintimiize ulagan tarihi eserleri, dolal giizellikleri, geligmig turrzm alt
yaptsryla 1484 km uzunlufundaki kryr bandmm gevreledifi co[rafyada bulunan Mugla ili
yrlda ortalama 3.000.000'u agkm yabancr, dahafazla sayrda da yerli turist aprrlamaktadrr.
Bu egsiz kiilttir ve turizm envanterinden higbir eksilme olmasa da; gok hassas dengeler
iizerine kurulu Turizm Sektorti hem igsel hem de drgsal etkiler altrnda kalarak olumsuz
etkilenebilmektedir.

Aynca, Sektdrde ya$anan herhangi bir problem yalnzca O igletmeyi defiil, bazen
biitiin destinasyonu, bolgeyi hatta trim iilkeyi etkileyebilecek hale gelebilmekte, ilimizin
do layr s ryl a

Ulkemizin turtzm imaj rna

go

I

ge diigtirebilmekte dir.

ilimizde tatilini mutlu gegirerek memnun ayrrlan her turistin bir turizm elgisi oldu[u
dikkate ahndr[rnda; turizm Sektoriiniin ya da bu sektoriin etkilegimde bulundufu meslek
gruplarmdan her bir tiyenin iisti.ine dtigen gorevi en iyi gekilde gergeklegtirmesinin ne denli
onemli oldufu ortaya grkmaktadrr.

Bu kapsamda; 2016 yrlt turizm yrlrrun sa$rkh, huzurlu ve sorunsuz bir qekilde
gegirilebilmesi ve turist memnuniyetinin iist diizeyde saflanabilmesi igin Kaymakamlarca ve
ilgili kurum ve kuruluglarca aga[rda belirlilen hususlarda uygulamalarrn hassasiyet ve
titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.
I- Hanutgulu[un Onlenmesi:
l-IIimtz smrlannda mal ve hizmet tireten igyerlerinde iqyeri sahipleri ve gahqanlann
iiriinlerinin satrqrnda veya baqka kiqilerin bu satrglardan grkar saflamak amacryla
"Hanutguluk" tabir edilen taciz edici davranrglarda bulunanlarr tespit etmek izere
Kaymakamhkga ilge Emniyet Miidiirliigii veya ilge Jandarma Komutanhfr, Belediye
Bagkanh[r ve ilgili oda bagkanh[r temsilcilerinden denetleme heyeti olugturulacaktrr,
Hanutgululun kamera kayrtlanyla ya da di[er yollarla tespiti halinde ilge
Kaymakamhklarrnca gerekli cezai iglem uygulanabilecektir.

2-Hanutgulu[un tespit edilmesi halinde 5571 Sayrh yasa ile degigiklik yaprlan 2559
Sayrlr "Polis Yazife ve Salahiyetleri Kanununun" 8. maddesi gerelince igyerine ilk olarak 3
gi.in, ikincisinde 15 gtin, iigilnctisiinde ise 30 giin igyeri kapatma cezasuygulanacaktrr.
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3-Hanutguluk fiilini igleyenler hakkrnda, 5326 Sayrh Kabahatler Kanununun 37.
Maddesi gerefince yasal iqlem yaprlacaktrr.

II- Yeme- igme Tesislerinde Hijyenin Saflanmasr:
f -ilimiz genelindeki yeme igme tesisleri, konaklama tesisleri ile grda tiretimi yapan ve
satan igyerlerinde; *5996 Sayrh Veteriner Hizmetleri, Bitki Saflrfr, Grda ve Yem Kanunu"
gerefiince Kaymakamhklar tarafindan ilge Grda Tarrm ve Hayvancrhk Mtidiirliig.i, ilge Saghk
Miidtirliigii, Belediye Bagkanh[r, Vergi Dairesi ve Turizm Danrgma Biirosu ve ilgili Oda

temsilcilerinden denetim komisyonlarr olugturularak, grda tahlilleri, hijyen, vergi kontrolleri,
fiyat tarifeleri ve benzeri konularda srk srk denetimler yaprlacaktrr.
2- Yeme-Igme yerlerinde hijyenin sa$anmasrna aykrrr hareket edenler hakkrnda"5996
Sayrh Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa[h!r, Grda ve Yem Kanunu"nun 8. Krsmrnda belirtilen
hiikiimlere gore cezai iqlem uygulanacaktrr.
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- insan Sa$rfr ite

itgiti Faaliyetler:

f-ilimiz genelinde kapasitesi 500 yatak ve izeri olan ttim konaklama tesisleri stirekli
doktor ve hemgire bulunduracaklardrr. Konuyla ilgili olarak; Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine iligkin Ycinetmelifinin lT.maddesi gerefince; ilimiz
genelinde kapasitesi 500 yatak ve iizeri olan konaklama tesisleri stirekli doktor ve hemqire
bulunduracaklardrr.

2-Iltmtze gelen turistlerin saflrk giivenlifinin sa[lanmasl amaclyla Kaymakamhklarca
ilge Grda Tanm ve Hayvancrhk Mtdiirhi[ii, ilge Safihk Mtidiirltigi, ilge Belediye Bagkanh[r,
Vergi Dairesi Miidiirlii$i, Genglik Hizmetleri ve Spor ilge Miidiirliigi, Turizm Danrgma
Biirosu ve ilgili Oda temsilcilerinden denetim komisyonlarr oluqturularak, turist sa[hfrnr
etkileyen masaj, ddvme yapan igyerleri ve gahganlarr ile hamam, sauna ve yiizme havuzlan
srk srk denetlenecektir.
3-Hamam ve sauna gibi igyerlerinde belgesiz masaj ve dovme yapanlarrn 1219 Sayrh
Tababet ve $uabatr San'atlannrn Tarzr icrasrna Dair Kanun, 3289 Sayrh Genglik ve Spor
Genel Miidiirlii$i Tegkilat ve Gorevleri Hakkrndaki Kanunun2. ve 10. maddelerine uyularak
haztrlanan Ozel Beden E[itimi ve Spor Tesisleri Yonetmelifi,3359 sayrh Sa[hk Hizmetleri
Temel Kanunu gere[ince tespit ve denetimleri yaprlacak ve uygun olmayanlarrn faaliyetlerine
son verilecektir.
4-Turtzm Amagh Sportif Faaliyetlerinin "Turizm Amagh Sporlif Faaliyet Ycinetmelifii
"4922 Sayrh "Denizde Can ve Mal Koruma Hakkrnda Kanun" ve Ttirk Ceza Kanununun ilgili
maddeleri ile hriki.imleri kapsamrnda yaprlmasr safilanacak ve titizlikle denetimleri
vaprlacaktrr.
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S-Turizm Bolgelerinde ve ilimizde insanlann igitme sa$rfrnr ve duyusunu olumsuz
yonde etkileyen, gevrenin giizelli[ini ve sakinlifini bozan, onemli gevre sorununa neden olan
gcirtintti ve gtirtiltii kirlili$ engellenecektir. Aksine hareket edenler hakkrnda 5393 Sayrh
Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 2872 Sayfi Qevre Kanununun 14. ve 20. Maddeleri
gerelince iqlem yaprlacaktrr.

6-Giiniibirlik tur ve gezi teknelerinin limanlara girig ve grkrglarrnda gtiri.iltti kirlili$
yaralacak aqrrr miizik yaylmma izin verilmeyecek, aksine hareket edenler hakkrnda 5393
Sayrlr Belediye Kanununun 15/b Maddesi ve 2872 Sayrh Qevre Kanununun 14. ve 20,

Maddeleri gerefince iglem yaprlacaktrr.

lV-Onayh Fiyat Tarifelerine Uygun Uriin Satrqrnrn Yaprlmasr:

l-Bakanhk Belgeli tesislerin fiyat tarifelerrnt 2634 Sayrh Turizmi Tegvik Yasasr'run
10. Maddesi gerelince yayrmlanan "Belgeli igletmelerin Uygulayacaklan Fiyat Tarifelerinin
Haztrlanmast ve Onaylanmasrna iligkin Genel ilkeler Hakkrnda Teblif kapsamrnda
diizenlemeleri ve it trzttidtirtiiftimi.ize onaylatarak uygulamalarr saflanacaktrr.
2-Esnaf

ve sanatkarlar fiyat tarifelerini

14.02.2008 tarih

ve 26787 sayrh

Resmi
Esnaf ve Sanatkdrlarca Uretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri
Hakkrnda Yonetmelifin Fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve onay esaslan baghkh 5. Maddesi
gerefiince onaylatacaklar ve uygulayacaklardrr.
Gazetede yayrnlanan

3-Ticaret Odalarrna bafh igletmeler fiyat tarifelerinin onay ve
uygulanmasmr 15.12,2004 tarih ve 25671 sayrh Resmi Gazetede yaynlanan "Tacir ve
Sanayiciler Tarafindan Uretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Di.izenlenmesi
Hakkrnda Yonetmeli[in Tarife Tespit Esaslarr" baghkh 4. Maddesi gerefiince
gergekle gtireceklerdir.

4-6zel Safhk Kuruluqlarrnda hastalara a$rrl fiyat uygulamasrrun yaprlmasr
engellenecek, aksine hareket eden saflrk kuruluglarr il Saghk Miidurliiliiniin yi.iriirliikteki
il gi I i mevzuatr kap s amrnda denetlenerek cezalandtrlmasr s a[l anac aktr.
V- Hileli ve Giiven Sarsrcr Satrqlarrn Onlenmesi:

1- ilimiz turizminde standart ve kalite olugumu, haksrz rekabetin onlenmesi amacryla
ahqveriglerde sahte, hileli iiriin satrgr engellenecek, fiyat etiketlendirilmesinin yaprlmasr
sa[lanacak

ve balh bulunan Oda ya da Kurumdan onayh fiyatrn iizerinde

satrg

yaprlmayacaktrr. Aksine hareket edenler hakkrnda 6502 Tiiketicinin Korunmasr Hakkrnda
Kanun gerefince iglem yaprlacaktrr. itgiti Oda /Kurum bafh iiyelerinin uygulamalarrnr
titizlikle denetleyecek, ilgili mevzualrn gerektirdi[i cezai iglemi uygulayacaktrr.
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2' Bakanhk ve Belediye belgeli konaklama tesislerinde sahte smrflandrma yapma
gibi yamltrct taruttm ve miigteriye taahhiit edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi
halinde Bakanhk Belgeli Tesisler halcknda 2634 Sayrh yasanrn 33lc bendi ve 6502
Ttiketicinin Korunmast Hakkrnda Kanun gere[ince Belediye Belgeli Tesisler hakkrnda ise
1608 Umuru Belediyeye Miiteallik Ahkamr Cezaiye Hakkrnda Kanunun Bazr Maddelerine
Muaddil Kanun ile 3572 sayrh igyeri Agma ve Qahqma Ruhsatlarrna Dair Kanun Htikmtinde
Kararnamenin Defiigtirilerek Kabultine Dair Kanunun 6. Maddesi gere[ince iglem
yaprlacaktrr.

3-Kagak seyahat acentacrhlr yapanlar tespit edilerek, 1618 sayrh "seyahat Acentalarr
Kanunu"nun 29 ve 30. Maddeleri gere[ince cezalandrnlmalan saflanacaktrr.

Vl- Turizm Sezonunda ingaat Yasafl:
1- Kiiltiir ve Turizm Bakanh[rnn 2016 yrh inqaat faaliyetleri ile ilgili genelgesine
uyulmast ve gerekli onlemlerin Belediyelerce ahnmasr ve uygulanmast sa[lanacaktrr.

2' Inqaat yasalr kapsamrnda, zorunlu durumlarda (mticbir sebepler, yangrn, deprem,
sel vb. dofial afetler) ortaya grkan sorunlarrn goziilebilmesi igin yaprlacak ig ve iqlemler
Valilikge belirlenerek Kaymakamhklar ve ilgili kurumlarca yiinitiilecek, konuyla ilgili Kriltrir
ve Turizm Bakanh[r bilgilendirilecektir.
VII- izinsiz Seyyar Satrcrlarrn Onlenmesi:
Turizm sezonunda ozellikle karayolu kenarlarrnda ve halkrn yofun olarak bulundu[u
plajlar, piknik alanlan vb. yerlerde kebap, kokoreg, meyve, sebze vb. grda maddeleri satan,
gezi teknelerine yanagarak sattg yapan seyyar satrcrlann satrglarr onlenecek, yapanlar
hakkrnda da 1608 Umuru Belediyeye Miiteallik Ahkamr Cezaiye Hakkrnda Kanunun Bazr
Maddelerine Muadil Kanun, Grda, Tanm ve Hayvancrhk il Mridiirhifiince 5996 sayrh yasa ve
5326 Sayrh Kabahatler Kanununa gore gerekli iglemler yaprlacaktrr.

VIII- Turizm Sektiirtinde Qahganlarrn Efitimi
l-Turizm sektririinde gahqanlarrn niteliklerinin arttrrrlmasl amacryla her igkolu kendi
alamnda gorevli personele sezon agrlmadan once efitim verecek, gorevli personelin krhk
kryafetinin daha diizgiin, nezakel kurallarr iginde turizme yakrgrr bir gekilde hrzmel vermesi
sa[lanacaktrr.

2-Seyahat acentelerince turlarda gdrevlendirilen goforlere davranrg, krhk kryafet
konusunda hizmet igi efitim verilecek, turlar srasmda uykusuz, yorgun ve turistlerin
gtivenli fini tehlikeye alac ak geki I de g ah qmal arr enge I lenecektir.
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bir mesle[i olmayan kigilerin teorik ve pratik elitimlerle

sektore
kazandrrrlmast amaclyla I$KUR, Anadolu Turizm Meslek Liseleri, Halk E[itim Merkezleri
ve Turizm Sektor Temsilcilikleri igbirlifiiyle miimkiinse ig garantili kurslar diizenlenecektir.

IX-Turizmde yaganan ani olumsuzluklann bildirilmesi ve yabancr dil bilen
personel istihdamr

1- ilimizde turizm

imajrnr olumsuz etkileyebilecek, turistlerin karrgtrlr oli.imctil kaza,

teror olaylan, toplu zehirlenme v,b di[er olaylar meydana geldi[inde Bakanhk Krrz
Masast'na iletilmek izere ilgili Kurum tarafindan il Ktilttir ve Turizm Miidrirltifiine ivedilikle
yazthyada qifai olarak 7124 esasrna gore bildirilecek olup, sorunlarrn giderilmesi, turistlerin
evlerine, illkelerine gtivenle donebilmeleri igin ilgili kurum, STK v.b. koordineli olarak
hareket edeceklerdir.

2-

ilimize gelen turistlerle gegitli nedenlerle etkilegimde bulunan, iglem yapan
Emniyet, Jandarma gibi kurumlar miimkiin oldu[unca yabanu dil bilen personel
gorevlendirecek, cinsel istismar gibi olaylarla ilgili ifade ve iglemlerde gerekiyorsa bayan
personel bulunduracaktrr.

X- Bilgilendirme ve Tanrtrm

ilimizin dofal, ktilttirel ve tarihi de[erlerinin dolru ve eksiksiz bir gekilde yurtigi ve
yurtdrgrnda taruttmtrun yaprlmasr amacryla, yurt igi ve yurt drgr turizm fuarlanna, ilimiz
srnrrlarr igindeki kamu ve ozel sektor ile STK temsilciliklerince il Ktiltrir ve Turizm
Miidtirlii$i aracrhfryla katrhmrn saflanmasr ya dabilgi verilmesi saflanacaktrr.
f-

2-iltmrzin Diinya turizminde markalagmasmr sa[lamak, kiiltiir ve turizm deferlerimiz
konusunda ortak tanrtrm bilinci olugturma hedefi dofirultusunda ilimizin yurt igi ve yurtdrqr
taruttmmda kullanrlmak izere kurum ve kuruluqlarca yaptrnlan CD, DVD, tarutrm hlmi,
brogiir, kitapgrk, promosyon malzeme v.b. tarutrm materyallerinin birer ornefiinin il Ktilttir ve
Turizm Miidiirliiliine gonderilmesi saflanacaktrr.

XI- Kiiltiir Varhklarrmztn Korunmasr ve Yaqatrlmasr
Agrk hava mtizesi ilimizde tarihi eserlerimizin korunmasr ve gelecek nesillere en iyi
gekilde ulagtrrrlmastrun temini, kiiltiir turizminin geliqtirilmesi agrsmdan oren yerlerimiz ile
ilgili yaprlacak kamula$trma, alt yapr, malzeme taleplerinin karqrlanmasrnda ilgili kurum ve
yerel yonetimlerce ilgili Miize veKazrBagkanhklanna oncelik ve kolayhk sa[lanacaktr.
20.03.2015 tarih ve 1846 saytlt "Mufla Valilifi Turizm Faaliyet ve Hizmetleri, Usul
ve Esaslart" ytirtirliikten kaldrnlmrg olup, yerine "2076 /1Mufla Valili$ Turizm Faaliyet ve
Hizmetleri, Usul ve Esaslan"adryla diizenlenen bu Genelge yayrmlandrfir tarihte yiirtirliife
sirer.
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Bu Genelgenin Kurumunvzca titizlikle uygulanmasr ve uygulama sonuglarrndan her
aym sonu itibariyle Valilifimize (Mufla il Kiiltiir ve Turizm Miidiirlii[tne
rica ederim.
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