T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 87674903249E.30686
Konu : 30 Oda ve Üzeri Konaklama
Tesislerinde Sertifika Zorunluluğu

14/10/2020

İlgi : a) 03.06.2020 tarihli ve 15780 sayılı yazımız.
b) 02.07.2020 tarihli ve 19102 sayılı yazımız.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ün 10.10.2020 tarihli ve 89780865153
E.16718 sayılı Genelgesi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Konaklama Tesislerinde
Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu Genelgesi ilgi (a) sayılı yazımızın ekinde
gönderilmişti. İlgi (b) sayılı yazımız ile de Genelgeye Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı
bölüm eklendiği bildirilmişti.
Salgınla mücadeleye yönelik olarak 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince
(belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm
Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de
(belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup ilgi (a)
yazı ekindeki Genelgenin G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde
düzenlendiği;
“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
COVİD19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi
mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde
belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen
koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle
devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama
tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olduğu;
Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il
özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine
izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin
faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi
bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil)
01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki
konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(VgeDx+rcAnBGlCFKH9DM1mXqvQO1huaS) kodunu yazınız.
Gazi Bulvarı Bayındır Mah. No:2 07030 Muratpaşa Antalya
Telefon No: (242)243 97 93 Faks No: (242)248 93 95
ePosta: 07yaziisleri@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: http://www.antalya.gov.tr/

Bilgi için: Filiz SAKIZ
Uzman
Telefon No:

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika
firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine
getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerektiği bildirilmiştir.
Ekli Genelge doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ersin YAZICI
Vali
Ek: Genelge (3 Sayfa)
Dağıtım:
Gereği:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
19 İlçe Kaymakamlığına
Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne
Antalya İl Jandarma Komutanlığına
Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına
Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğüne
Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
Antalya Defterdarlığına
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Antalya Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğüne
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge
Müdürlüğüne

Bilgi:
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına
Vali Yardımcılarına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(VgeDx+rcAnBGlCFKH9DM1mXqvQO1huaS) kodunu yazınız.
Gazi Bulvarı Bayındır Mah. No:2 07030 Muratpaşa Antalya
Telefon No: (242)243 97 93 Faks No: (242)248 93 95
ePosta: 07yaziisleri@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: http://www.antalya.gov.tr/

Bilgi için: Filiz SAKIZ
Uzman
Telefon No:

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 89780865-153-E.16718
Konu : 30 Oda ve Üzeri Konaklama
Tesislerinde Sertifika Zorunluluğu

10/10/2020

Antalya Valiliğine

İlgi : a) 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgemiz.
b) 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgemiz.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için
belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz
etmektedir.
Bu kapsamda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler
konulu ilgi (a) genelgemiz yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu
genelgeye ilgi (b) genelgeyle Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir.
Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak İlgi (b) genelgemiz ile 50 oda ve
üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması
zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri
konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu
hale getirilmiş olup ilgi (a) Genelgenin G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısmı
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
COVİD19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi
mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde
belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen
koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle
devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(XbygKe-8n7izk-iYHRKi-lMAM1z-xMlcmTOZ) 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: Mustafa AVCI
Avrupa Birliği Uzmanı
Telefon No:

tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.
Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il
özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine
izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama
tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda
arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi
ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek
30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini
t a k i b e n 7 g ü n içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve
düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm
Sertifikasını almaları gerekmektedir.
‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin,
sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan,
COVID19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen
misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak
hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen koşullarda
konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya
turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme
faaliyetlerine son verilir. ”
Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca 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 arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
Gereği:

81 İL VALİLİĞİNE
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA

Bilgi:
CUMHURBAŞKANLIĞINA
ADALET BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(XbygKe-8n7izk-iYHRKi-lMAM1z-xMlcmTOZ) 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: Mustafa AVCI
Avrupa Birliği Uzmanı
Telefon No:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞINA

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(XbygKe-8n7izk-iYHRKi-lMAM1z-xMlcmTOZ) 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: Mustafa AVCI
Avrupa Birliği Uzmanı
Telefon No:

