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Belgelendirme: 

•  Bakanlık tarafından yayımlanan ilgili değerlendirme kriterleri ile TÜV SÜD tarafından belirlenen 
tamamlayıcı kriterlerin, tesisin mevcut üniteleri dikkate alınarak, tamamının sağlanması halinde 
format ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek bir belge (“Belge”) düzenlenecektir. Söz konusu 
kriterler ilerleyen süreçte Bakanlık düzenlemeleri ile sair ihtiyaç ve gereklilikler doğrultusunda 
değişiklik gösterebilecektir. 

 
• Söz konusu kriterlerde yerine getirilmeyen yada tam olarak sağlamayan hususlar bulunması 

halinde, tesis işletmesine, TÜV SÜD’ün takdirinde olmak üzere, 3 (üç) ila 7 (yedi) gün süre ver-
ilir. Bu süre sonunda eksikliklerini gideren işletmelere Belge düzenlenir. 

  
• Verilen süreye rağmen eksikliklerini gidermemiş olan işletmenin talebi birinci denetim sonu red-

dedilmiş sayılır. Kriterlerin tamamına yeniden hazırlandıktan sonra ikinci başvuru yapması 
halinde talebi yeniden değerlendirilir. 

 
• Denetim sonucu verilecek belgelendirme dokümanında QR (kare) kod bulunacaktır. QR (kare) 

kod herkese açık olacak ve okutulduğunda denetim zamanı, denetçi ismi, denetim ve uygunluk 
değerlendirme sonucu, düzeltilen eksikler ve denetime ilişkin diğer detaylara denetim hizmeti-
nin geçerlilik süresi boyunca ulaşılacaktır.  

 
• Belge gerekli güvenlik unsurlarını barındıracaktır. 

 
• Denetim sonucu tesislerin girişine ve diğer görünür bir noktasına yerleştirilecek olan bir adet 

Belge ve bir adet plaket tesise adetli ve zimmetli olarak teslim edilecektir. 
 

• Müşteri Belge’yi tesiste herhangi bir yere yerleştireceği veya herhangi başka bir mecrada 
kullanacağı zaman (örn: web sitesi) söz konusu belge ile birlikte, ona ek olarak aşağıdaki bilg-
ilendirme yazısını (veya TÜV SÜD’ün yazılı onayı alınmak şartıyla benzer içerikte başka bir 
bilgilendirme yazısını) da kullanmakla yükümlüdür.  

 
“T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 
yönelik olarak başlatılan belgelendirme programı dahilinde gerçekleştirilen denetimler hijyen 
alanında önemli bir katkı sağlamaktadır. Her bir denetim, denetlenen konaklama veya yeme-
içme tesisinde resmi kurumlar tarafından ilgili belgelendirme programı kapsamında belirlenen 
protokollere uygun davranılıp davranılmadığını denetimin yapıldığı an itibariyle tespit eder, an-
cak her bir işletmeci, görevli ve konuğun temel hijyen kurallarına (el yıkama ve mesafeyi 
koruma gibi) bağımsız ve kişisel olarak uyması gerekliliğinin yerine geçmez. Biz, […] olarak, 
kurallara uyulmadığı takdirde herhangi bir zamanda bir enfeksiyon veya bulaş meydana gele-
bileceğini belirtmek isteriz. 

  
Bu belge, yalnızca denetlenen konaklama ve yeme-içme tesisleri olarak Türkiye'deki resmi ku-
rumlar tarafından ilgili belgelendirme programı kapsamında ortaya konan protokollere uygun 
davrandığımızı onaylar, ancak hijyen ve güvenliğe ilişkin herhangi bir taahhüt veya güvence 
verildiği anlamına gelmez.” 

 
 

 


