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Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında,
kontrolü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama
tesislerinde alınacak önlemler Bakanlığımızın 12/5/2020 tarihli ve 2020/6 Sıra Sayılı
Genelgesi ile bu Genelgede bazı değişiklikler ve ilaveler yapan 2/6/2020 tarihli ve 2020/9 Sıra
Sayılı, 1/7/2020 tarihli ve 2020/14 Sıra Sayılı, 2/8/2020 tarihli ve 2020/15 Sıra Sayılı
Genelgelerle belirlenmiştir.
Sürece bağlı olarak karşılaşılan bazı durumlara yönelik uygulamaya yön vermek üzere
2020/14 Sıra Sayılı Genelge ile 2020/6 Sıra Sayılı Genelgeye eklenen ‘İZOLASYON
ODALARI' başlıklı bölümün;
Birinci paragrafı; "İkametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan misafire, ülkemiz
sınırlarına girdikten sonra veya konaklama süreci içerisinde COVID-19 teşhisi konulması,
Sağlık Kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediğinin belirlenmesi ve misafirin talebi
halinde, konaklama sözleşmesinde belirtilen süre ve koşullarda tesiste konaklaması sağlanır.
Kalış tarihi sonunda konaklama tesisinden ayrılış yapan veya konaklama sözleşmesi süresi
sona eren, ancak COVID-19 teşhisi nedeniyle ülkeden çıkış yapamayan misafirler, talepleri
halinde, aynı tesiste konaklatılır. COVID-19 teşhisi konulan misafir ile aynı aileden olan veya
birlikte aynı odada kalan kişiler dahil, konaklama süresince misafir izolasyon odalarında
kalacaklarına ve odalarının dışına çıkamayacaklarına ilişkin imza karşılığı yazılı bilgilendirme
ve bildirim yapılır." Şeklinde,
Sonuncu paragrafı ise; " ‘Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen
konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye
sınırları dışında olan, COVID-19 teşhisi konulan ve 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
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koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, turizm belgesi iptali dahil her
türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir." Şeklinde,
Değiştirilmiştir.
Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan
Dağıtım:
İller İdaresi Genel Müdürlüğüne
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne
81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Türkiye Otelciler Federasyonuna
Türkiye Otelciler Birliğine
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine
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