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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0028 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Barınma Yerleri  

MODÜLÜN TANIMI  
Barınma yerlerinin; mevzuata uygun olarak teknik ve 
hijyenik yönden sağlığa uygunluk iĢlemlerinin yürütülmesi 
ile ilgili bilgilerin verildiği modüldür. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Barınma yerlerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
 

Mevzuata uygun olarak barınma yerlerinin sağlığa uygunluk 

iĢlemlerini yürütebileceksiniz. 
 
Amaçlar  
 

1. Mevzuata uygun olarak barınma yerlerinin teknik yönden 

sağlığa uygunluğu ile ilgili iĢlemleri yürütebileceksiniz. 
2. Mevzuata uygun olarak barınma yerlerinin hijyenik 

yönden sağlığa uygunluğu ile ilgili iĢlemleri 
yürütebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Eğitim öğretim ortamı: Kütüphane, bilgisayar, internet, 
bireysel öğrenme ortamı. 
 

Donanım: Eğitim araçları; projeksiyon aleti, bilgisayar, 
tepegöz vs. Kalem, kağıt, tutanak, formlar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden yerlerin baĢında 

konaklama yerleri gelmektedir. Ġnsan sağlığı açısından bir konaklama yerinde temel 
fizyolojik, psikolojik ve bulaĢıcı hastalıklardan korunmaya iliĢkin gereksinimler gibi 
özellikler bulunmalıdır. 
 

Ġnsanlar gezdikleri yerlerde, hijyenik koĢullara uygunluk, konfor ve güvenli bir 
konaklama yeri ararlar. ĠĢte, bu amaçla kullanılan tesisler gerek fiziki koĢullar gerekse 
hijyenik koĢullar bakımından kullanıĢlı olmalıdır. Modern donanımlı olmaları da çok 

önemlidir; ayrıca çalıĢan personel de iĢe uygun olmalıdır. 
 
Bu modülde, barınma yerlerini mevzuata uygun olarak teknik ve hijyenik yönden 

taĢıması gereken standartlara uygunluğu ile ilgili bilgiye sahip olacaksınız. 
 
 
 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
Mevzuata uygun olarak barınma yerlerinin teknik yönden sağlığa uygunluğu ile ilgili 

iĢlemleri yürütebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Çevrenizde faaliyet gösteren, turizme yönelik konaklama yerleri ile ilgili 

araĢtırma yapınız. 

 YaĢadığınız yerde otel var ise sınıfını öğrenip modülünüzdeki kriterlere 
uygunluğunu araĢtırınız. 

 YaĢadığınız yerde turizm iĢletmesi var ise turizm belgelerini araĢtırınız. 
 GeçmiĢten günümüze kadar konaklama yerlerinin teknik ve kültürel 

geliĢimindeki değiĢim ile ilgili araĢtırma yapınız. 
 Turizm Bakanlığının bu konu ile ilgili görevleri ile ilgili araĢtırma yapınız. 
 

1. BARINMA YERLERĠNĠN TEKNĠK 

YÖNDEN KONTROLÜ 
 
Barınma, sözlük anlamı olarak, doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere 

sığınmak veya yerleĢmek ve yaĢamak için uygun Ģartlar bularak oturmak gibi anlamlar 
taĢımaktadır. Barınma yerlerinin, konaklayacak kiĢilerin temel ihtiyaçlarını karĢılayabilecek 
bir donanıma sahip olmaları gerekir. Yani temiz içme ve kullanma suyu, uygun 
havalandırma, ısınma, dinlenme ve dıĢ etkenlerden koruyabilecek özelliklere sahip olmalıdır.  

 
Çevre ve toplum sağlığının korunması, sağlığa zarar verebilecek etmenlerin yok 

edilmesi için konaklama tesislerinin teknik yönden kontrol edilmesi gerekir.  
 

1.1. Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri 
 
Konaklama tesislerinin genel nitelikleri aĢağıdaki Ģekildedir: 

 
 Konaklama tesislerinde yatak odaları: Yatak odaları; tefriĢ ve dekorasyonu 

sağlandıktan sonra, rahat kullanım imkânı verebilecek Ģekilde ve banyolu olarak 
düzenlenir. Tek veya iki kiĢilik olarak düzenlenebilen odalara sadece 
müĢterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara 
uygun olarak; yatak, genel aydınlatma ve gece lambası, tuvalet masası ve 
aynası, bagaj yeri ve elbise dolabı, oturma yeri veya grubu, perde ve halı gibi 

tesisin tür ve sınıfına uygun malzemelerle tefriĢ ve dekore edilir.  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Güvenlik için müĢteri yatak odası kapı arkalarında ayrıca sürgü gibi ilave kilit sistemi 
düzenlenir. Banyolarda duĢ teknesi, küvet gibi suyun yayılımını engelleyici önlemler alınır.  

 
Oteller, butik oteller ve tatil köyleri odalarının tümü suit Ģeklinde düzenlenebilir. 

Diğer asli konaklama tesislerinde ise apart üniteler dıĢındaki oda sayısının % 25‟nden fazla 
sayıda suit oda yapılamaz. Dört ve beĢ yıldızlı oteller, butik oteller ile tatil köylerindeki suit 
odaların tümünde, bir, iki ve üç yıldızlı otellerde ise apart üniteler dıĢındaki toplam oda 
sayısının en fazla % 25‟i kadar sayıdaki suit odada içecek ve basit yeme ihtiyacını 
karĢılayabilecek kapsamlı olmayan mutfak niĢi (duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre) 
düzenlenebilir. Suit odalar, bir adedi oturma bölümü olmak üzere doğal aydınlatmaları 
bulunan en az iki bölümden oluĢur. Büyüklüğü banyo dâhil 40 metrekareye kadar olan 
suitler üç yataklı, 40 metrekareden büyük suitler dört yataklı olarak kabul edilir. Oturma 

bölümlerinin yatak odası Ģeklinde düzenlenmesi halinde; suit odalar, aile odası olarak 
adlandırılır ve belge kapasitesinde belirtilir, bu durumda mutfak niĢi düzenlemesi yapılamaz.  

 
Aile odalarında banyo hariç;10 metrekareye kadar olan odalar tek, daha büyük olanlar 

ise iki yataklı olarak düzenlenir. Bodrum katlarda yatak odası yapılamaz; ancak, eğim 
dolayısıyla taban döĢemesi, mevcut arazi seviyesinden aĢağı olmayan ve yeterli doğal ıĢık 
alan katlar bunun dıĢındadır. Yatak odalarının pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müĢteriyi 

rahatsız edebilecek kısımların bulunduğu aydınlığa açılamaz. Aydınlığın dar kenarı iki 
metreden, alanı ise altı metrekareden az olmamak kaydı ile toplam oda kapasitesinin % 25‟ni 
aĢmayacak sayıda, aydınlığa bakan oda yapılabilir.  

 
 Bedensel özürlüler için düzenlemeler: Toplam kapasitesi 80 oda ve üzerinde 

olan oteller ile tatil köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda 
kapasitesinin % 1‟i oranında bedensel özürlüler için düzenleme yapılmalıdır. 

Ayrıca tesis giriĢi, genel tuvaletler ile en az bir adet yeme- içme ünitesinde, 
mola noktaları, temalı parklar (Ġnsanların hoĢça vakit geçirecekleri, bir konusu 
olan parklar) ile eğlence merkezlerinde ise kendi türlerinin asgari niteliklerinde 
belirtilen Ģekilde bedensel özürlülerin kullanımına uygun düzenleme 
yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, özel iĢaretlerle belirtilmelidir.  

 

Resim 1.1: Özürlü rampası 
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 Asansör düzenlemesi: Asansör kullanımı zorunlu olan tesislerde, asansörün 
ulaĢtığı kattan aĢağı veya yukarı doğru müĢterinin ineceği veya çıkacağı kat 
sayısı göz önünde bulundurulmalıdır. Bir, iki ve üç yıldızlı oteller için en fazla 
üç, dört yıldızlı oteller için en fazla iki, beĢ yıldızlı oteller için ise en fazla bir 

olması durumunda bu katlar için asansör düzenlemesi aranmaz. Asansörlerde 
alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunmalıdır. 

 KıĢ sporları yapılan tesislerde gerekli düzenlemeler: KıĢ sporları yapılan 
tesislerde kayak pisti, kayak sporuna hizmet verecek Ģekilde hazırlanır ve pistin 
güvenliği için gerekli önlemler alınır. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek 
üzere gerekli yardım ekibi ve donanımı bulundurulmalıdır.  

 

1.1.1. Otel 
 
Oteller; esas görevleri müĢterilerin konaklama ihtiyacını karĢılamak olan, bunun yanı 

sıra yeme-içme, eğlence ve dinlenme ihtiyaçları için gerekli olan birimleri de bulunan 
tesislerdir. 

 

Oteller; 1. sınıf oteller, 2. sınıf oteller, 3. sınıf oteller olmak üzere üç sınıfa ayırılır. 
 
 Birinci sınıf otelde bulunması gerekenler 

 

 Odalar da kalorifer veya klima,  

 Bütün odalarda sürekli sıcak su,  

 AhĢap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir 
ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanmıĢ zemin, 

 Abajur, kristal, avize, aplik veya gizli ıĢık tertibatı ile yapılmıĢ 

ıĢıklandırma, 

 Bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer, 

 Lambri veya benzeri malzeme ile kaplı vestiyer, 

 Otel santraline bağlı olmayan, kabinli bir telefon,  

 Bekleme salonlarında iyi cins malzemeden yapılmıĢ koltuk, sehpa ve 
benzeri eĢya,  

 Bekleme salonunda ve odalarda uydu yayını yapan televizyon sistemi 
bulunmalıdır. 

 
Dinlenme salonlarında; 
 

o Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu,  
o IĢıklandırma; kristal avize, aplik veya gizli ıĢık tertibatı, 
o Mobilya, iyi cins malzemeden olmalıdır, 
o Pencerelerde iyi cins kumaĢ ve tül perdeler,  

o Salonlardan birinde orkestra yeri, televizyon ve bar bulunmalıdır. 
o Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör,  



 

 6 

 

Resim1.2: Otel yemek odası 

 
Odalarda; 

 
o Tuvaletli banyolu,  
o Gözü yormayacak Ģekilde ıĢıklandırma, 
o Santral ile bağlantılı telefon,  
o Tercihen gömme gardırop, Ģifonyer, bavul masası, tuvalet, boy 

aynası, koltuk ve sehpalar, 
o Ġyi cins yatak ve yatak örtüsü, 

o Yeteri kadar koltuk ve sehpalardan baĢka, bir çalıĢma masası, masa 
lambası, bir radyo ve televizyon bulunmalıdır. 

    

                   Resim 1.3: Otel dinlenme odası                               Resim 1.4: Suit oda 
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Banyolarda; 

    

Resim 1.5: Banyo 
 

o Küvet,  
o Alafranga tuvalet, ayna, lavabo, havalandırma tesisatı, 
o Merkezi sistem havalandırma veya klima, 
o Tuvaletlerin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve 

dezenfekte edilebilir nitelikte olan birinci kalite mermer, seramik 
ve benzeri malzemeden olmalıdır. 

 

 Ġkinci sınıf otel 
 

 Isıtma odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılmalıdır. 

 Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunmalıdır. 

 Zemin ahĢap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile 
kaplanmalıdır. 

 GiriĢ ve salonlarda duvarlar alçı sıva veya lambri olmalıdır. 

 Bankolu bir müracaat yeri, telefon santralı ve vestiyer bulunmalıdır. 

 Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olmalıdır. 
 

Ġkinci sınıf otel dinlenme salonunda bulunması gerekenler: 
 

o En az bir dinlenme salonu,  
o Ġyi cins mobilya,  

o Ġyi cins kumaĢ ve tül perde, 
o Orkestra yeri ve uydu yayını alan televizyon,  
o Klimalı soğutma sistemi olmalıdır. 
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Ġkinci sınıf otel odalarında bulunması gerekenler ise: 
 

o Banyo ve tuvalet,  
o Gözü yormayacak Ģekilde ıĢıklandırma  
o Santrale bağlı telefon, 
o Gardırop, Ģifonyer, ayna, koltuk ve sehpalar,  
o Ortopedik yatak, 
o Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan baĢka, bir 

çalıĢma masası, masa lambası, televizyon, 
o Dairelerde, yatak odası, banyo ve tuvalet,  
o Katlarda yeteri kadar banyo ve tuvalet, 
o Tuvalet ve banyolar kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte 

edilebilir malzeme ile kaplanmıĢ, 
o Yatak sayısı her beĢ metrekareye bir olmak üzere en fazla iki adet,  
o Tuvaleti olmayan odalarda aynalı lavabo, 
o En az 150 cm geniĢliğinde yangın merdiveni bulunmalıdır. 

 
 Üçüncü sınıf otel ve pansiyon  

 

 Isıtma, odalar dahil kalorifer veya soba ile yapılmalıdır. 

 Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanmalıdır. 

 GiriĢ ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı 
olmalıdır. 

 Müracaat yeri ve vestiyer bulunmalıdır. 

 Dinlenme salonunda yeterli sayıda masa, sandalye ve televizyon 

bulunmalıdır. 

 Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eĢya iyi cins 
malzemeden yapılmıĢ olmalıdır. 

 

Üçüncü sınıf otel ve pansiyon odalarında bulunması gereken nitelikler ise: 
 

o En az % 20‟si banyolu ve tuvaletli olmalıdır. 
o Gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunmalıdır. 
o Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olmalıdır. 
o Katlarda her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulundurulmalıdır. 
o Tuvalet ve banyolar kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 

nitelikte olmalıdır. 

o Yemek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokanta niteliğinde lokantası 
ve mutfağı bulunmalıdır. 

o Odalarda yatak sayısı her beĢ metrekareye bir olmak üzere en fazla 
üç adet olmalıdır. 
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      Resim 1.6: Üçüncü sınıf otel odası                 Resim 1.7: Üçüncü sınıf otel yemek odası 

 
 Turizm belgeli otelleri, beĢ yıldız sistemine göre sınıflandırma: Turizm 

Bakanlığı denetimindeki turizm iĢletme belgeli oteller dünya standartlarına 
uygun olarak beĢ ayrı yıldız sistemine göre sınıflandırılmıĢtır. Bakanlık 
hazırlamıĢ olduğu Turizm Tesisleri Yönetmeliği‟ne göre (oda, banyo, yatak, 
lobi vb.) sahip olduğu donanıma bakarak otel iĢletmelerini yıldızlara ayırmıĢtır. 
Yıldızlama bakanlığın belirlediği kriterlere göre yapılan puanlar toplamına 
uygun olarak yapılır.  

 

Otellerin yatak sayılarına göre: 
 

 Tek yıldızlı oteller; en az 10 oda kapasiteli,  

 Ġki yıldızlı oteller; en az 20 oda kapasiteli,  

 Üç yıldızlı oteller; en az 40 oda kapasiteli, 

 Dört yıldızlı oteller; en az 80 oda kapasiteli, 

 BeĢ yıldızlı oteller; en az 120 oda kapasiteli olmalıdır. 
 

 Bir yıldızlı oteller; aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan en az 10 oda kapasiteli 
otellerdir. 

 

 GiriĢte rüzgarlık, otel kapasitesine uygun düzenlenmiĢ resepsiyon, 
bekleme yerini kapsayan, telefon hizmetinin de verildiği lobi ve 
vestiyerden oluĢan bir kabul holü, 

 Kahvaltı ofisi ve bağlantılı kahvaltı salonu , 

 Kent içinde oda sayısının % 30`u, kent dıĢında % 50`si oranında oturma 
imkanı sağlayan oturma salonu (yazlık tesislerde bir kısmı açık olabilir) 
bulunmalıdır. 
 

Ayrıca; 
 

o Yönetim odası, 
o MüĢterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması 

halinde otel kapasitesi ile orantılı müĢteri asansörü, 
o Genel mahaller ve yatak odaları döĢemelerini tamamen kaplayan 

nitelikli malzeme, (halı, seramik gibi) 
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o Lokanta yok ise büfe hizmeti, 
o Ġlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap, 
o Odalarda telefon hizmeti, 
o Oda sayısının % 25 ìne hizmet verebilecek sayıda, Ģifreli veya çift 

anahtarlı kasa gibi müĢteriye emanet hizmeti verilen düzenleme 
bulunmalıdır. 

 

 Ġki yıldızlı oteller; bir yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda 
belirtilen ek nitelikleri taĢıyan en az 20 oda kapasiteli otellerdir. 

 

 Ġlave bir yönetim odası, 

 Oturma salonu veya bağımsız bölümlerde bar düzenlemesi, 

 Ġklim koĢullarına göre genel mahallerde klima sistemi, 

 Yatak katlarında, kat hizmetleri için ofis veya dolap. 
 

 Üç yıldızlı oteller; iki yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda 
belirtilen ek nitelikleri taĢıyan en az 40 odalı otellerdir. 

 

 Ġkinci sınıf lokanta veya kafeterya, 

 Ġklim koĢullarına göre odalarda klima, 

 Yatak odalarında TV, 

 Banyolarda saç kurutma makinesi, 

 KiĢi baĢına l.2 metrekare olmak üzere en az 50 kiĢilik çok amaçlı salon, 

 ÇamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti. 
 

 Dört yıldızlı oteller; üç yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda 
belirtilen ek nitelikleri taĢıyan en az 80 odalı otellerdir. 

 

 Otel kapasitesine uygun servis giriĢi, servis asansörü veya merdiveniyle 
bağlantılı bagaj odası, telefon kabinleri yerlerinden oluĢan kabul holü, 

 MüĢterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının ikiden fazla olması 

halinde otelin kapasitesiyle orantılı müĢteri asansörleri ile servis 
merdiveni veya asansörü, 

 Her katta kat ofisi düzenlemesi  

 Kuru temizleme hizmeti ile terzihane, 

 Odalarda kıymetli eĢya kasası, 

 Doktor ve hemĢire hizmetinin verildiği ilkyardım araç ve gereçleri 
bulunan revir, 

 Odalarda mini bar. 

 Turizm amaçlı satıĢ ünitesi, 

 Lokantanın, özel yemek ve kokteyl salonu bulundurma zorunluluğu 
olmaksızın kapasitenin % 50`sine hizmet veren birinci sınıf olarak 
düzenlenmesi, 

 06: 00 - 24:00 saatleri arasında oda servisi, 

 Personel sayısının en az % 15`i oranında, konusunda eğitim almıĢ 
personel,  
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 KiĢi baĢına en az 1.2 metrekare düĢecek Ģekilde en az 100 kiĢilik ikinci 
bir çok amaçlı salon ve fuayesi, 

 Kapalı veya açık yüzme havuzu, 

 En az 100 kiĢi kapasiteli (kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin 
yapılabileceği) kapalı salon, 

 KiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢen, en az 100 kiĢilik konferans 

salonu, fuayesi, salon ile bağlantılı en az iki çalıĢma odası, sekreterlik ve 
simültane tercüme hizmetlerinin verildiği mahaller, 

 KiĢi baĢına en az 1.2 metrekare alan düĢecek Ģekilde en az 100 kiĢilik 
gece kulübü, diskotek veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon, 

 En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo 

salonu, alarm sistemi bulunan sauna, Türk hamamı, mini golf, tenis veya 
voleybol sahası, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporları, 
squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi, 

 Pasta ve içki servisi verilen, en az 100 kiĢilik salon, 

 En az beĢ çeĢit Türk yemeğinden oluĢan bir menünün de sunulduğu ikinci 

bir lokanta, 

 Telefon, faks, bilgisayar vb. büro hizmetlerine yönelik çalıĢma salonu, 

 Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi. 
 

 BeĢ yıldızlı oteller; yerleĢme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve 
hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren, dört yıldızlı oteller için 
aranılan Ģartlarla birlikte aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan en az 120 odalı 
otellerdir. 

 

 MüĢterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının birden fazla olması 
halinde otelin kapasitesiyle orantılı müĢteri asansörleri ile servis 

merdiveni veya asansörü, 

 Oda sayısının en az % 20`si kadar park yeri imkânı olan garaj veya üzeri 
kapalı otopark, 

 Uydu veya video yayınları imkânı, 

 Bay ve bayan kuaförü, 

 Banyolarda küvet, resepsiyonla bağlantılı telefon, 

 24 saat oda servisi, 

 Turizm amaçlı satıĢ üniteleri. 
 

1.1.2. Motel 
 

Moteller, merkezi yerleĢim yerleri dıĢında, karayolları üzerinde, mola noktaları veya 
yakınlarında inĢa edilen, yolculuk yapanların yeme-içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını 

gideren en az 10 odalı konaklama tesisleridir. 
 

Motellerde olması gerekenler: 
 

 Tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön iĢaretleri, 
otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren iĢaretler, yeterli aydınlatma ile iyi 
bir çevre düzenlemesi olmalıdır.  
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 Trafik gürültüsüne karĢı gerekli önlemler alınmalıdır.  
 Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesisler hariç olmak üzere giriĢte; 

rüzgarlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenleme yapılmalıdır. 
 Resepsiyon ve bekleme yeri olmalıdır. 

 Yönetim odası bulunmalıdır. 
 Telefon, faks ve internet hizmetleri olmalıdır.  
 Oda sayısının en az % 25‟ine hizmet verebilecek sayıda kıymetli eĢya kasası 

bulunmalıdır. 
 Kahvaltı hizmetini de verecek Ģekilde düzenlenmiĢ oturma salonu ve kahvaltı 

ofisi bulunmalıdır. 
 24 saat büfe hizmeti olmalıdır. 
 Ġlk yardım dolabı bulunmalıdır. 

 24 saat hizmet veren satıĢ ünitesi olmalıdır. 
 Oda sayısının % 80‟i oranında otopark bulunmalıdır. 

 

Resim 1.8: Motel 

 

1.1.3. Tatil Köyü 
 

Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında çeĢitli spor, 
eğlence ve satıĢ hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleĢim düzeninde, eğimli arazilerde 
kottan kazanılan katlar da dahil olmak üzere en fazla üç katlı yapılardan oluĢan ve en az 80 
odalı tesislerdir. 

 

Tatil köyleri aĢağıda belirtilen birimleri içerir: 
 

 GiriĢ ve park üniteleri: Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır, giriĢte 
kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde otopark düzenlenir.  
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 Yönetim tesisleri: Yönetim tesisleri aĢağıdaki nitelikleri taĢımalıdır; 
 

 Resepsiyon, danıĢma, telefon kabini ve bekleme yerinden oluĢan bir 

kabul alanı,  

 Yeterli büyüklükte bagaj odası ile emanet hizmeti,  

 En az iki adet yönetim odası,  

 Oda sayısının en az %25‟ine hizmet verebilecek sayıda veya müĢteri 

yatak odalarının tamamında kıymetli eĢya kasası, 

 MüĢterilere, tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaĢımını 
kolaylaĢtırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu yapılmalıdır. 

 

 Geceleme birimleri: Geceleme birimleri, aĢağıda belirtilen nitelikleri 
taĢımalıdır:  

 

 Tatil köyünün diğer ünitelerinin gürültü ve rahatsız edici etkilerinden 
korunacak biçimde düzenlenmesi, 

 MüĢterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaĢımını sağlayacak ve 
karanlıkta da görülebilecek nitelikte yönlendirme iĢaretleri, 

 Ġklim koĢullarına göre klima, 

 Odalarda dıĢarı ile doğrudan bağlantılı telefon hizmeti,  

 Oda banyolarında saç kurutma makinesi, mini bar, 

 Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi, 

 Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayıda kat ofisleri.  

    

Resim 1.9: Tatil köyü 
 

 Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu 
üniteler Ģu özellikleri taĢımalıdır: 

 

 Aletli jimnastik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, badminton, 
trambolin, squash, su oyunları, kayak ve deniz sporları gibi tesisin 
kuruluĢ yerine uygun nitelikteki çeĢitli spor imkanlarından en az dört 
adedi,  

 Kapalı ya da açık yüzme havuzu, 

 Serbest zamanların değerlendirilmesi amacıyla dinlenme terasları, açık 
veya kapalı bar, açık hava tiyatrosu, açık dans yeri gibi yardımcı 
tesislerden en az üç adedi,  

 Oyun veya televizyon salonu,  

 Çocuk oyun parkı ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler,  
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 Tesiste tatil köyünün yapı ve iĢletme nitelikleri ile uyumlu ikinci sınıf 
lokanta, lokantanın kapalı kısmında iklim koĢullarına göre klima, açık 
kısımlarında ise güneĢ ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler,  

 Mutfak için servis avlusu ve servis giriĢi, 

 Kabul alanından ayrı oturma salonu veya okuma salonu, 

 SatıĢ yerleri,  

 Ġklim koĢullarına göre klima, 

 ÇamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti, 

 Arazinin muhtelif yerlerinde resepsiyon ile irtibatlı tesisat. 
 

 Sınıflandırma: Yukarıda belirtilen nitelikleri taĢıyan tesisler dört yıldızlı tatil 
köyü; yerleĢme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis 
yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak aĢağıda belirtilen nitelikleri 
taĢıyan tesisler, beĢ yıldızlı tatil köyü olarak sınıflandırılır. 
 

BeĢ yıldızlı tatil köylerinde;  
 

 Odalarda, uydu veya video yayını imkanı olan televizyon, kıymetli eĢya 
kasası, banyolarda; bornoz, diĢ temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, duĢ 
köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kağıt mendil gibi en az beĢ adet 
amblemli malzeme olmalıdır. 

 Odaların balkon, teras gibi bölümlerinde, ayrı oturma grubu ve nitelikli 

açık alan düzenlemesi yapılmalıdır. 

 Dört odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beĢi 
oranında tütün ve tütün mamulleri içilmeyen oda düzenlemesi 
bulunmalıdır. 

 Lokanta, birinci sınıf olarak düzenlenmelidir. Tesis bünyesinde ayrıca 

kafeterya veya ikinci sınıf lokanta bulunuyor ise birinci sınıf lokantanın 
kapasitesi en az yüz kiĢilik olmalıdır. Lokantanın kapalı kısmında iklim 
koĢullarına göre klima, açık kısımlarında ise güneĢ ve yağmurdan 
koruyucu gerekli önlemler alınmalıdır. Mutfak için servis avlusu ve 
servis giriĢi olmalıdır. 

 Diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkânı veren ayrı bir 

salon bulunmalıdır. 

 Uzman personel refakatinde çocuklara bakım ve oyun imkânları 
sağlanan, çocuk bakım odası ve bahçesi bulunmalıdır. 

 Türk hamamı veya sauna olmalıdır. 

 Bay ve bayan kuaförü olmalıdır. 

 Kuru temizleme hizmeti olmalıdır. 

 Toplam personel sayısının en az % 25‟i oranında konusunda eğitim almıĢ 

personel bulunmalıdır. 

 Özel geceler, yarıĢma, parti gibi ek eğlence imkânları ile müĢterilerin bu 
imkânlara katılımı sağlanmalıdır.  

 Oda sayısının % 1‟ine yeterli olabilecek düzeyde internet hizmeti verilen 

yer bulunmalıdır. 

 Resepsiyondan ayrı bir yerde; müĢteri iliĢkileri, danıĢmanlık gibi 
hizmetler deneyimli personel tarafından sağlanmalıdır.  
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1.1.4. Kamping 
 
Kampingler, karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal 

güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müĢterilerin kendi imkânlarıyla geceleme, 
yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karĢıladıkları en az 10 ünitelik tesislerdir. 

 
Kampinglerde olması gerekenler aĢağıda verilmiĢtir. 
 
 Çevre düzenlemesi: Kamping alanı, kamping iç ve dıĢ güvenliklerinin 

sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeĢillik gibi 

düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılır. Kamping alanı drene 
edilerek ağaçlandırılır. BoĢ alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız 
etmeyecek Ģekilde okuma, dinlenme, spor, eğlence, yeme, içme gibi amaçlar 
için gerekli düzenlemeler yapılır. Araç yolları, arazi ve iklim Ģartlarına uygun 
olarak toz kaldırmayacak Ģekilde düzenlenir.  

 

 Kapasite ve kampçı birimleri: Kampinglerde, kampçı ünitesi baĢına 
hesaplanacak alan 80 metrekaredir.  
 

 Kampçı ünitesi; çadır veya çadır-araba veya oto karavan veya 
bungalovdan oluĢur. Her ünite ortalama üçer kiĢiliktir. Yerli ve 
yabancılara ait karavan veya oto karavanların bakım ve onarım için 

gerekli düzenlemeler yapılabilir.  
 

 

Resim 1.10: Kamp alanı 

 

 Bungalov ünitesi; en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir, toplam kampçı 

ünitesi sayısının % 20‟sini aĢamaz; ayrıca bu ünitelerde mutfak 
düzenlemesi yapılamaz. 
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Resim 1.11: Bungalov üniteleri 

 

 GiriĢ tesisi: GiriĢte; otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti 
verilen düzenlemedir.  

 MüĢterek kullanım alanında bulunması gerekenler: Kampinglerde 

müĢterek kullanım alanları aĢağıda belirtilen Ģekilde düzenlenir. 
 

o Konaklamaya ayrılan alanın zemini kullanım amacına uygun 
olmalıdır. 

o Her on kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duĢ ve 
lavabosu, lavaboların yanında priz bulunmalıdır. 

o Her on kampçı için en az bir adet çamaĢır yıkama makinesi ve 
ütüleme yeri olmalıdır. 

o Her beĢ ünite için içerisinde en az bir yemek hazırlama, piĢirme, 
bulaĢık yıkama imkânı ile kilitli soğutucu dolaplar bulunan üstü 
kapalı bir yer olmalıdır. 

 

 Kampçılara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aĢağıda belirtilen 
hizmetler verilir. 

 

o SatıĢ hizmetleri, 
o Ġlk yardım hizmeti,  
o Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boĢaltılacağı uygun 

yerler, 

o Elektrik hizmeti,  
o Sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti 

verilmelidir. 
 

1.1.5. Apart Otel 
 

Apart Oteller; mesken olarak kullanılmaya elveriĢli bağımsız apartman ya da villa 

tipinde inĢa ve tefriĢ (döĢeme) edilen, müĢterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını 
karĢılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılan ve otel olarak iĢletilen tesislerdir.  

 

Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatırım veya 

iĢletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi en az 10 üniteden oluĢacak Ģekilde, bir tesis 
bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan müstakilen de düzenlenebilir. Buna „‟müstakil 
apart otel‟‟ denir. 
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 Apart otelde bulunması gereken nitelikler.  
 

 Resepsiyon, bekleme ve idare birimi,  
 

Apart ünitelerde;  
 

o TefriĢ elemanlarında standardizasyon, 

o Yatak odalarında; yatak, komodin, gece lambası, elbise dolabı ile 
yataklarda; çarĢaf ve kılıflı yastıklar, iklim Ģartlarına göre pike ve 
battaniye,  

o YaĢam odasında; kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, 
sandalyeler ve sehpalar,  

o Mutfakta; ocak, buzdolabı, yeterli servis malzemesi, dolaplar ve 
kapalı metal çöp kutusu,  

o Banyo, çamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti verilmemesi halinde 
otomatik çamaĢır makinesi,  

o Ġlk yardım dolabı, 
o YerleĢim merkezleri dıĢındaki apart otellerde, satıĢ ünitesi 

bulunmalıdır. 

 
Resim 1.12: Apart oteller 

 
Apart otel ünitelerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldıkları ve beraber 

iĢletildikleri konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin %25‟ini, dört ve beĢ yıldızlı 
otellerde %40‟ını aĢamaz.  

 
Apart otellerin kapasitesinin hesabında, oturma alanı dıĢındaki odalar iki yataklı kabul 

edilir. Yedi ve dokuz metrekare arasında olan odalar tek yataklı düzenlenir. Ġki yatak odasına 
ilave her iki yatak odası için ayrı banyo-tuvalet düzenlemesi yapılır. 

 

1.1.6. Oberj (Dağ Evi) 
 
Oberj; (dağ evi) kıĢ sporları veya çim sporları yapmak ve doğa güzelliklerinden 

faydalanmak amacıyla çevresel açıdan sorumlu bir anlayıĢla iĢletilen asgari bir yıldızlı otel 
nitelikleri taĢıyan konaklama tesisleridir.  
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 Dağ evleri aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢır: 
 

 GiriĢte, saçak düzenlemesi gibi doğa koĢullarının getirdiği fiziksel 
güçlüklere karĢı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 KıĢ veya çim sporlarına yönelik gerekli malzeme ve teçhizatın 
kiralanabilmesi imkânı ve bunların muhafazasına için depo ile bu 

sporların öğretilmesine yönelik en az bir adet sertifikalı eğitici personel 
olmalıdır. 

 Spor yaralanmalarına da yönelik ilk yardım araç ve gereçleri ile ilk 
yardım konusunda sertifikalı personel bulunmalıdır. 

 Ġkinci sınıf lokantası veya kafeteryası olmalıdır. 

 Ranza sistemi olmaksızın odalar en fazla altı kiĢilik düzenlenebilmelidir. 

 Oturma salonunda Ģömine olmalıdır. 

 Sauna, hamam veya kapalı yüzme havuzu olmalıdır. 

 ÇamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti verilmelidir. 

 Yeterli çevre aydınlatması yapılmalıdır. 

 Bakı terası gibi manzara seyri amaçlı düzenleme yapılmalıdır. 

 Jeneratör bulunmalıdır. 

    

Resim 1.13: Oberj (Dağ evi)  
 

1.1.7. Hostel 
 

Hosteller, gençlik turizmine yönelik en az 10 odalı konaklama, yeme-içme hizmeti 
veren veya müĢterinin kendi imkânları ile ihtiyaçlarını karĢıladığı konaklama tesisleridir. 

 

 Hosteller aĢağıda belirtilen asgari nitelikleri taĢır: 
 

 Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluĢan 

giriĢ holü,  

 Kapasiteye uygun oturma salonu,  

 Yatak odaları ile bağlantılı sorumlu kiĢi odası,  

 Yönetici odası, 

 Lokanta veya kafeterya hizmeti verilmesi veya müĢterilerin kendi 
yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânı olan yeterli teçhizatlı mutfak, 
yemek salonu,  

 MüĢterilerin kendi imkânlarıyla eğlenmelerini sağlayabilecek düzenleme,  
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 Kızlar ve erkekler için ayrı bölümler halinde kiĢi baĢına en az dört 
metrekare alan sağlanmıĢ en fazla sekiz kiĢilik odalar ve en fazla sekiz 
yatağa bir banyo,  

 Ġlkyardım, emanet ve telefon hizmetleri, 

 ÇamaĢır yıkama, ütüleme ve kurutma imkânı sağlayan mahaller,  

 Genel depo ve spor malzemeleri odası. 

 
Hosteller iĢletme aĢamasında, ulusal federasyonca belirlenen kurallara uygun olarak 

iĢletme faaliyeti göstermelidir. 
 

1.1.8. Pansiyon 

 

Resim 1.14: Pansiyon 

 
Yönetimi basit, yemek ihtiyacının idare tarafından sağlanabildiği veya müĢterilerin 

kendi yemeklerini hazırlayabilme imkânı bulunan, en az beĢ odalı tesisler olup aĢağıda 
belirtilen asgari nitelikleri taĢırlar.  

 
 GiriĢ holü, emanet hizmeti, 
 Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karĢılayabilecek, yazlık tesislerde kısmen 

açık olabilen, yeterli kapasitede bir salon, 
 Yemek ihtiyacının iĢletme tarafından verilmemesi durumunda, pansiyon 

mutfaklarında ihtiyaca göre yeterli sayıda buzdolabı, piĢirme ve ızgara 
donanımı, bulaĢık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi 
dolapları, 

 Ġlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap. 
 

1.2. Özel Tesis 
 
Yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriĢ, dekorasyon ve kullanılan malzemesi  

yönünden özgünlük arz eden, iĢletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede 

hizmet verilen ve aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢıyan en az 20 odalı oteldir. 
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 Modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile 
tefriĢ ve dekorasyon, 

 BeĢ yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taĢıyan konforlu odalar, 
 Kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu, 

 Yönetim odası, 
 Lokantası, 
 Genel mahallerde klima sistemi, 
 Konusunda eğitimli personel, 
 ÇamaĢır ve kuru temizleme hizmeti, 
 Otopark hizmeti. 
 Turizm komplekslerinin olmasıdır. 
 

1.3. Butik Otel 
 
Yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriĢ, dekorasyon ve kullanılan malzemesi 

yönünden özgünlük arz eden, iĢletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, 
deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kiĢiye özel hizmet verilen ve aĢağıda 
belirtilen nitelikleri taĢıyan en az on odalı otellerdir. 

 
 Modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile 

tefriĢ ve dekorasyon,  
 BeĢ yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taĢıyan konforlu odalar,  

 Kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu,  
 Yönetim odası, 
 Alakart lokanta, 
 Genel mahallerde klima sistemi,  
 24 saat oda servisi, 
 ÇamaĢır yıkama ve kuru temizleme hizmeti,  
 Otopark hizmeti, 

 Odalara, müĢteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi  
olmalıdır. 

 

Resim 1.15: Butik otel 
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1.4. Öğrenci Yurtları 
 
Yurt binalarına açılma izni verilebilmesi için aĢağıdaki Ģartlar aranır: 
 
 Orta öğretim yurdu binasının; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik 

oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, kadehle veya açık olarak alkollü içki 
satılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile içki servisi yapılan yerlerden 

kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması gerekir.  
 Orta öğretim yurdunun açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın 

ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların 
birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınmalıdır. 

 100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu 
kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate 
alınmalıdır. 

 Yüksek öğretim yurtlarında mesafe Ģartı aranmaz; ancak yurtlar ile yukarıda 

belirtilen iĢ yerleri aynı binada bulunamaz. 
 Mesafenin tespiti, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılmalıdır. 
 Binanın; kagir, prefabrik veya betonarme olması, giriĢ ve servis kapılarının 

bulunması ve tamamının veya yeterli bir kısmının yurda tahsis edilmiĢ olması 
gerekir. 

 

Resim 1.16: Öğrenci yurdu 

 
 Yurt binası, aĢağıda belirtilen birimleri içermeli ve nitelikleri taĢımalıdır. 
 

 Yönetici odası, 

 Personel odası, 

 Orta öğretim yurtlarında belletici odası, 

 Ziyaretçi odası veya tahsisli bölümü, 
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 Her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı olan, yurt yatak 
kapasitesinin en az 1/5'i oranında etüt/çalıĢma odası, 

 Orta öğretim yurtları için öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık, 

 Bir öğrenci için en az 12 metreküp hava hacmi bulunan yatakhane, 

 Sekiz öğrenciye bir duĢ, lavabo ve tuvalet, 

 Yurt yatak kapasitesinin en az 1/5'i oranında lokal /kantin/dinlenme 

odası, 

 Yemekli yurtlarda, her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı bulunan 
yemekhane, 

 Binanın ihtiyacına uygun güçte jeneratör, 

 Yemekli yurtlarda mutfak ve erzak deposu, 

 Temiz içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu, 

 Sağlık Ģartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi, 

 Öğrenciler için ihtiyacı karĢılayacak sayıda telefon, 

 Yangın merdiveni ve yangına karĢı yeterli söndürme malzemesi ve 
tesisatı, 

 En az iki hasta kabul edilebilir nitelikte revir odası, 

 Özürlü barındıran yurtlarda, özürlüler için tuvalet, binanın kat durumuna 
göre özürlü rampası veya asansör. 

 
Öğrenci yurtlarında, aynı gerçek kiĢi veya özel hukuk tüzel kiĢileri tarafından iĢletilen 

ve aynı kampüste bulunan eğitim kurumları ve özel öğrenci yurtlarında, etüt/çalıĢma odası, 
lokal/kantin/dinlenme odası, ziyaretçi odası, kitaplık, yemekhane gibi bölümler ortak 
kullanılabilir. 

 

1.5. Geçici Konaklama Tesisleri 
 
Deprem, sel, yangın ve çığ gibi felaketler sonrası birçok bina ve tesis kullanılamaz 

hale gelir. Özellikle büyük çaplı afetlerde, geçici barındırma sorunu oldukça önemli ve kısa 
sürede halledilmesi gereken konulardan birisidir. Büyük çaplı afetlerde; afetin halk üzerinde 
yaratacağı psikolojik etki nedeni ile gerçek ihtiyaç sahiplerinin dıĢındaki insanların da 

korkuya dayalı barınma ihtiyacı ortaya çıkar ve önemli konulardan birisi haline gelir. Afetin 
psikolojik etkileri nedeni ile korkuya dayalı olarak halk tarafından düzensiz bir Ģekilde tesis 
edilen çadır, (korku çadırı), ahĢap baraka, branda, naylon ve karavan tipi barınma yerlerinde 
yaĢayan afetzedeler, elektrik ve su ihtiyaçlarını Ģehir Ģebekesinden kendi imkânları ile 
çektikleri hatlar vasıtasıyla karĢılamaya baĢlarlar. Bu duruma bağlı olarak; korku çadırı ve 
benzeri yerlerde yaĢayan afetzedelerin elde ettikleri yardım ve kendi imkânları ile yarattıkları 
barınma imkânı, bir kısım vatandaĢların da sağlam olan evlerine girmelerine engel teĢkil eder 
ve söz konusu imkânlardan istifade etmek için derme-çatma yapılarda yaĢamaya 

baĢlayabilirler. 
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                        Resim 1.17: Afet Bölgesi                               Resim 1.18: Prefabrike ev 

 
Afetzedeleri barındırmak için kalıcı çözümler bulununcaya kadar çadır, baraka veya 

prefabrike evler kurulması ve bunların, insanların asgari temel ihtiyaçlarını karĢılayacak 
durumda olması afetzedelerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için gereklidir. Bu tesisler 
kuruluncaya kadar geçici iskan tesisi olarak kullanılabilecek; resmi ve özel kurumlara ait 
misafirhane, pansiyon, otel, öğrenci yurdu vb. tesisler yerel ve mülki yetkililer ile koordine 

edilerek afet yardım harekatı planlarına dahil edilmelidir. 
 
Geçici barınma tesislerinin kurulacağı bölgelerin seçilmesi de büyük önem 

taĢımaktadır. Afet öncesinde hazırlanmıĢ imar planlarında; geçici iskân sahası olarak tahsis 
edilmiĢ alanlarda, mülki makamlardan talep olduğu takdirde, doğal afet yardım birlikleri 
tarafından geçici barınma tesisleri inĢa edilebilir. 

 

Resim 1.19: Afet Çadırı 
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1.6. ÇalıĢanların Dinlenme ve Barınma Yerleri 
 
 Özellikle, çalıĢan iĢçi sayısının fazla olması, iĢin niteliği veya çalıĢma yerinin 

uzaklığı ve benzeri nedenlerle sağlık ve güvenlik yönünden gerektiğinde, 
iĢçilere, kolay ulaĢılabilen dinlenme ve/veya barınma yerleri sağlanmalıdır. 

 Dinlenme odaları veya barınma yerleri yeterli geniĢlikte olup buralarda iĢçiler 
için yeterli sayıda masa ve arkalıklı sandalye bulunmalıdır. Bu tür imkânlar 

yoksa iĢ aralarında iĢçilerin dinlenebileceği yerler sağlanmalıdır. 
 Sabit barınma tesislerinde; bir dinlenme odası, bir boĢ vakit değerlendirme 

odası, yeterli duĢ, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulunmalıdır. 
 ĠĢçi sayısı göz önünde bulundurularak bu yerlerde yatak, dolap, masa ve 

arkalıklı sandalyeler bulunmalı ve bunlar, kadın ve erkek iĢçilerin varlığı 
dikkate alınarak yerleĢtirilmelidir. 

 Dinlenme odaları ve barınma yerlerinde, sigara içmeyenlerin, sigara 
dumanından korunmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

1.7. Konaklama Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı 
 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına; belediye 
sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dıĢında il özel idaresi tarafından 
izin verilir. 

 
Ġl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat yeri ruhsatını vermeden önce 

kolluk kuvvetinin görüĢünü alır. Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve 
asayiĢin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup 

olmadığını dikkate alarak iĢyeri hakkındaki görüĢünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün 
içinde bildirir. 

 
Umuma açık konaklama yeri açılması hususundaki baĢvurular, yetkili idareler 

tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. BaĢvuru dilekçesinde; talep edilen tür ve sınıf açıkça 
belirtilerek isim, imza, tarih ve kaĢe gibi hususlara yer verilir.  

 

1.7.1. Ruhsatın Düzenlenmesi 
 
Konaklama hizmeti içeren bir iĢyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kiĢiler, tablo 1. 1.2 

de yer alan baĢvuru ve beyan formu ile yetkili idareye müracaat eder.  
 
BaĢvuru formundaki beyana göre ruhsat iĢlemleri sonuçlandırılır. Ġlgilinin beyanına 

göre tanzim edilen ruhsat kazanılmıĢ hak doğurmaz.  
 

1.7.2. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının KesinleĢmesi 
 
ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilen iĢyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın 

verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. ĠĢyerinin bu süre içinde kontrol 

edilmemesi halinde ruhsat kesinleĢir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare 
görevlileri hakkında kanunî iĢlem yapılır.  
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ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde, 
mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, iĢyerine bu noksanlık 
ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere 15 günlük süre verilir. Verilen 
süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek 

iĢyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlıĢ ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanunî 
iĢlem yapılır.  

 

1.7.3. Ruhsatın ĠĢyerinde Bulundurulması 
 
ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı, iĢyerinde herkesin görebileceği Ģekilde asılır. ĠĢyeri 

açma ve çalıĢma ruhsatı almadan iĢyeri açılamaz ve çalıĢtırılamaz. 
 

SIHHÎ ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI BAġVURU/BEYAN FORMU 

 

 …..……………. ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE 
 ………………… BELEDĠYE BAġKANLIĞINA 

1- Adı-Soyadı   :……………………………………………………………… 

2- ĠĢyerinin unvanı   :……………………………………………….……………… 

3- Faaliyet konusu   :……………………………………………….……………… 
4- ĠĢyerinin adresi   :……………………………………………….……………… 

    Tel. no    : ……….………… e-posta:……………….………………  

5- Pafta ve parsel no   :……………………………………………………………… 

6- Mülkiyet durumu  Kira □ (Kira sözleĢmesi)   Malik □    (Tapu sureti) 
7- ĠĢyerinin kullanım alanı :……………….… m2 

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..  

9- T.C. kimlik numarası :…………………………….  

10- Ustalık belge no  :……………………( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 
11- ĠĢyerinin bulunduğu yer: YerleĢim yeri □  Sanayi bölgesi □  Endüstri bölgesi □  

     Sanayi sitesi □ Diğer □ …………………………………. 

12- ÇalıĢacak personel sayısı : …………………………… 

13- Ġstenen ruhsatın türü : Sıhhî müessese □   Umuma açık istirahat ve eğlence yeri  □ 
14- Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi Var □ Yok □ 

15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin   Var □ Yok □ 

16- Özel yapı Ģeklini gerektiren iĢyeri ise gerekli izin   Var □ Yok □ 
17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren iĢyeri ise gerekli izin  Var □ Yok □ 

18- Ġtfaiye raporu gerektiren iĢyeri ise itfaiye raporu  Var □ Yok □ 

19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi  Var □ Yok □ 

20- Özürlü ve engellilerin giriĢ ve çıkıĢını kolaylaĢtıracak tedbirler Var □ Yok □ 
Açmak istediğim iĢyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, iĢyerime açma ve 

çalıĢma ruhsatı verilmesini arz ederim. 

Adı ve Soyadı   Ġmza    KaĢe    Tarih 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk 
Ceza Kanununa göre iĢlem yapılır.  

14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no‟lu belgelerin bu beyana tabi iĢyerleri için forma eklenmesi zorunludur. 

Tablo 1.1: Sıhhî iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı baĢvuru/beyan formu 
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BAġVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESĠ 

Müracaat sahibinin adı soyadı : 

ĠĢyerinin unvanı   : 
Müracaatın alındığı tarih ve saat : 

Kayıt no    : 

  

Varsa eksik belge   : 
1-  

2-  

3- 

Müracaatı kabul eden memurun  
Adı soyadı    : 

Unvanı    : 

Ġmza    : 

Tablo 1.2: BaĢvuru ve beyan formu alındı belgesi 

 
T.C. 

…………ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 

…………BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

…………………BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI 
Adı soyadı  : 

ĠĢyerinin unvanı : 

Faaliyet konusu : 

ĠĢyerinin adresi : 
ĠĢyerinin sınıfı : 

VeriliĢ tarihi : 

Adı Soyadı 

Unvanı 

Mühür ve Ġmza 

Tablo 1.3: iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı 

 
ĠĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatına iliĢkin yönetmeliğin 43. maddesine göre otel, motel, 

kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri iĢleticisi, bu yerlerde yatacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaĢı veya yabancı uyruklu kiĢilerin kimlik ve geliĢ-gidiĢ kayıtlarını ücretli 
veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve usulüne uygun 
Ģekilde, günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmak zorundadır. 

 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 258. maddesi, turizme yönelik barınma yerlerinin sağlığa 

uygunluğunu mecbur kılmıĢtır. Denetimini belediyelere vermiĢtir. 259. maddesi ise istenilen 
koĢulları taĢımayan ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan yerlerin kapatılması ve 
koĢullar düzelinceye kadar tekrar hizmete açılmaması gerektiğini içerir. 

 
ÇalıĢma ruhsatı verilen her kuruluĢun iĢvereni, iĢ yerinin ismi ve yaptığı iĢin çeĢidini, 

Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğüne, Türkiye ĠĢ Kurumu‟na, Sosyal Güvenlik Kurumu‟na, 
Esnaf Sicil Müdürlüğü‟ne ve Ticaret Sanayi Odasına bir ay içinde bildirmelidir. 
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1.8. Konaklama Yerleri ile Ġlgili Tanımlar 
 
Barınma yerleri ile ilgili bazı tanımlar Ģunlardır: 
 
 Mutfak niĢi: Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre 
 Temalı parklar: Ġnsanların hoĢça vakit geçirecekleri, bir konusu olan parklar 
 Vestiyer: Otel, lokanta gibi birçok kiĢinin girip çıktığı yerlerde, Ģapka, palto, 

pardösü gibi eĢyayı bırakmak ve korumak için ayrılmıĢ yer 
 Resepsiyon: Otel vb. kuruluĢta müĢterilerle ilgilenen bölüm 

 Fuayesi: Bir gösteri ya da toplantı binasında, temsil ya da toplantı aralarında 
kullanılan dinlenme yeri 

 Simültane tercüme: Aynı anda olan sözlü çeviri (eĢ zamanlı). 
 Go-kart: Çok küçük, benzin ve hava soğutmalı, arkadan motorlu, dört 

tekerlekli minyatür araçlarla yapılan pist yarıĢı 
 Snack bar: Aperatif ve sandviç servisi yapılan bar. (Hafif yemek büfesi.) 

 TefriĢ: DöĢeme 
 Kagir: Yapıların inĢasında bağlayıcı olarak harç kullanılan yapım tekniği 
 Termomineral su: ÇıkıĢ noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli 

su 
 Transformatör: Bir elektrik akımının gerilimini, Ģiddetini ya da biçimini 

değiĢtirmeye yarayan aygıt 
 Hidrofor: Suyun, bir yapının üst katlarına basınçla çıkmasını sağlayan düzenek 

 Jeneratör: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) bağlı bulunduğu tüm elektrikli ve 
elektronik cihazlara tüm parazitlerden ve dalgalardan arındırılmıĢ sabit genlikli 
gerilim sunan, elektrikli kesintilerinde bünyesindeki akü sistemlerini devreye 
sokarak kullanıcılara kesintisiz çalıĢma imkânı sağlayan cihaz 

 Ġzolasyon: DıĢ etkilerden ayırmak veya tecrit etmek. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Barınma yerlerinin açılıĢ ve 

iĢletme ruhsatlarını kontrol 
ediniz. 

 Çevrenizde bulunan bir iĢletmeyi ziyaret ederek 
açılıĢ ve iĢletme ruhsatını inceleyiniz. 

 ÇalıĢma programına uygun 

olarak barınma yerlerini 
kontrol etmek üzere hazırlık 
yapınız. 

 Gidilecek tesisin tam adresini belirleyiniz. 

 Denetleme tutanağını hazırlayınız. 

 Kalem silgi v.b kırtasiye malzemelerini 
hazırlayınız. 

 Konaklama tesislerini 
sınıflandırınız. 

 Çevrenizde bulunan bir turizm tesisini ziyaret 
ederek hangi sınıfa ait olduğunu tespit ediniz. 

 Ait olduğu sınıfın niteliklerini taĢıyıp 
taĢımadığını kontrol ediniz. 

 Otellerde yer alan ünitelerin 

taĢıması gereken nitelikleri   
taĢıyıp taĢımadığını tespit 
ediniz. 

 Çevrenizde bulunan bir oteli ziyaret ederek hangi 
ünitelerin yer aldığını tespit ediniz. 

 Otelin yatak odasını inceleyiniz. 

 Tuvalet ve banyosunu inceleyiniz. 

 Mutfak ve yemek odalarını inceleyiniz. 

 Var olan ünitelerin standartlara uygunluğunu 
değerlendiriniz. 

 Aydınlatma, havalandırma ve ısınma sistemini 
inceleyiniz.  

 Diğer konaklama yerlerinde 

bulunan ünitelerin taĢıması 
gereken niteliklerin uygun olup 
olmadığını tespit ediniz. 

 Çevrenizde bulunan bir moteli ziyaret ederek 

aydınlatma, havalandırma, ısınma sistemlerinin 
sağlığa uygun olup olmadığını inceleyiniz. 

 Mevcut ünitelerin mevzuatta belirlenmiĢ 
standartlara uygunluğunu değerlendiriniz. 

 Çevrenizde tatil köyü var ise aydınlatma, 
havalandırma, ısınma sistemi ve hijyenik içme ve 
kullanma suyu temininin yeterliliğini inceleyiniz.  

 Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve 
çevre düzenlemesi ile ilgili birimlerin niteliklerini 
inceleyiniz. 

 Mevcut ünitelerin mevzuatta belirtilen 
standartlara uygunluğunu değerlendiriniz. 

 Çevrenizde kamping var ise ziyaret ederek yeterli 

içme ve kullanma suyu temini ile atık su 
tanklarının bulunup bulunmadığını inceleyiniz.  

 Çevre düzenlemesinin sağlık, temizlik ve 
güvenlik açısından gerekli önlemleri içerip 
içermediğini inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 MüĢterilerin ortak kullanım alanlarının 
uygunluğunu ve yeterliğini inceleyiniz. 

 Çevrenizde apart otel var ise ziyaret ederek 
havalandırma ve aydınlatma sisteminin uygun 
olup olmadığını inceleyiniz. 

  Mevcut ünitelerin mevzuatta belirtilen 
standartlara uygunluğunu değerlendiriniz. 

 Çevrenizde oberj (dağ evi) var ise ziyaret ederek 
ısınma sisteminin yeterli olup olmadığını 
inceleyiniz. 

 Mevcut ünitelerin mevzuatta belirtilen 
standartlara uygunluğunu değerlendiriniz. 

 Pansiyonlarda yer alan 

ünitelerin taĢıması gereken 
niteliklerin uygun olup 
olmadığını tespit ediniz. 

 Çevrenizde pansiyon var ise ziyaret ederek hangi 
üniteleri içerdiğini tespit ediniz. 

 Yeme içme hizmeti müĢteri tarafından 
sağlanıyorsa araç gerecin yeterliğini inceleyiniz. 

 Mevcut ünitelerin mevzuatta belirtilen 
standartlara uygunluğunu değerlendiriniz. 

 Öğrenci yurtlarında yer alan 
ünitelerin taĢıması gereken 

niteliklerin uygun olup 
olmadığını tespit ediniz. 

 Çevrenizde bulunan bir öğrenci yurdunu ziyaret 
ederek yatakhanelerinin yeterli olup olmadığını 
inceleyiniz. 

 Tuvalet, duĢ ve banyoların mevzuata 
uygunluğunu değerlendiriniz. 

 Öğrenci yurt binasının, umuma açık istirahat ve 
eğlence yerlerine olan uzaklığının uygunluğunu 
değerlendiriniz. 

 Geçici konaklama tesislerinde 

yer alan ünitelerin taĢıması 
gereken niteliklerin uygun olup 
olmadığını tespit ediniz. 

 Çevrenizde bulunan yerel yönetim ve idari 

yönetim birimlerini ziyaret ederek herhangi bir 
afet durumuna karĢı hazırlıklarını inceleyiniz. 

 ĠĢçi konaklama ve barınma 

yerlerinde yer alan ünitelerin 
taĢıması gereken niteliklerin 
uygun olup olmadığını tespit 
ediniz. 

 ĠĢçilerin dinlenme odalarının uygun nitelikte olup 
olmadığını inceleyiniz.  

 Barınma yerlerinin yeterli geniĢlikte olup 
olmadığını değerlendiriniz. 

 Sağlığa yönelik kontrol 

sonuçlarını ilgili kurum ve 
kuruluĢlara gönderiniz. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman 

Bakanlığı, Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Belediyelerin görevlerini 
inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, sadece birinci sınıf otele ait bir niteliktir? 
A) Isıtma odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılmalıdır. 
B) Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu bulunmalıdır. 

C) Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunmalıdır. 
D) Zemin; ahĢap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile kaplanmalıdır. 
E) Santral ile bağlantılı telefon bulunmalıdır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, gençlik turizmine yönelik en az 10 odalı konaklama, yeme-

içme hizmeti veren veya müĢterinin kendi imkanları ile ihtiyaçlarını karĢıladığı 
konaklama tesisidir? 
A) Moteller 
B) Tatil köyleri 
C) Hosteller 
D) Oberj (Dağ evi) 
E) Pansiyonlar 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, kampinglerde müĢterek kullanıma uygun oranda değildir?  
A) Her 10 kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti olmalıdır. 
B) Her 10 kampçı için en az bir adet çamaĢır yıkama makinesi ve ütüleme yeri 

olmalıdır. 
C) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti verilmelidir. 
D) Her 10 ünite için içerisinde en az bir yemek hazırlama, piĢirme, bulaĢık yıkama 

imkanı olmalıdır. 
E) Kilitli soğutucu dolaplar olmalıdır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, müĢterilerin kendi yemeklerini hazırlayabilme imkânı 
bulunan, en az beĢ odalı tesislerdir? 
A) Pansiyon 
B) Hostel 
C) Otel 
D) Motel 
E) Apart otel 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre turizme yönelik 
barınma yerlerinin sağlığa uygunluğunun denetimi ile görevlendirilmiĢtir? 
A) Valilik 
B) Belediyeler 
C) Emniyet yetkilileri 

D) Sağlık Bakanlığı 
E) Turizm Bakanlığı 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
Mevzuata uygun olarak barınma yerlerinin hijyenik yönden sağlığa uygunluğu ile 

ilgili iĢlemleri yürütebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Çevrenizde bulunan bir turizm tesisini ziyaret ederek buradan yararlanan 

insanların psikolojik ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik önlemlerin alınıp 

alınmadığını araĢtırınız.  
 Çevrenizde bulunan bir turizm tesisini ziyaret ederek buradan yararlanan 

insanların fizyolojik ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik önlemlerin alınıp 
alınmadığını araĢtırınız.  

 Çevrenizde bulunan bir turizm tesisini ziyaret ederek buradan yararlanan 
insanların bulaĢıcı hastalıklardan korunmaya yönelik önlemlerin alınıp 
alınmadığını araĢtırınız.  

 Çevrenizde bulunan barınma yerlerinin yiyecek hazırlama ve saklama 

koĢullarını hijyenik açıdan değerlendiriniz. 
 Çevrenizde bulunan turistik bir tesise giderek atıkların uzaklaĢtırılmasına 

yönelik sistemlerin uygunluğunu araĢtırınız. 
 

2. BARINMA YERLERĠNĠN HĠJYENĠK 

YÖNDEN KONTROLÜ 
 
Konaklama yerlerinin hijyenik uygunlukta olmaları, buralardan faydalanan bireylerin 

memnuniyeti, tesise olan talep, ülke tanıtımı, sağlığı ve çevreyi koruma gibi bir çok açıdan 
önem arz etmektedir. 

 

2.1. Konaklama Yerlerinde Sağlık, Temizlik ve Çevre Korunmasına 

Yönelik Önlemler 
 
Alınması gerekli önlemler Ģunlardır: 
 
 Barınma yerlerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı 

malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek-
içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen 
ve sağlık kurallarına uyulmalıdır. 

 Açık büfelerde yiyeceklerin bozulmasını engelleyecek soğutucu ve ısıtıcı gibi 
düzenlemeler bulunmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Tesislerde, turist sağlığını tehdit eden hastalıkların oluĢmasını önleyecek gerekli 
önlemler alınmalıdır.  

 Kapasitesi 500 yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor ve 
hemĢire bulundurulmalı; ayrıca revir düzenlemesi yapılmalıdır. 

 Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Meydana 
gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler 
alınmalıdır.  

 Tesislerde havuz, yatak odası banyoları gibi ünitelerde termo mineral su, 
mineralli su, deniz kaynaklı su, çamur, gaz gibi doğal unsurların tedavi amacı 
olmaksızın kullanılması durumunda, ilgili idaresinden alınan bu kullanımın 
sakıncalı olmadığına iliĢkin yazı ile baĢvurulmalıdır.  

 

Turizm tesisleri; doğal varlıklar, biyolojik çeĢitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler 
ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği 
gözetilerek iĢletilir. Tesisler, atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri 
almalıdır. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak 
arıtılmadan hiçbir Ģekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılamaz.  

 
Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz 

yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz. Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere 
uygun olarak belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına 
kadar geçecek süre içinde bunların muhafazası, belediye sınırları dıĢında yer alan tesisler ise 
çöplerin koku, pislik ve haĢarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle 
imhası için gerekli önlemleri alır.  

 

2.2. Barınma Yerlerinde Bulunması Gereken Üniteler 
 
Barınma yerlerinde bulunması gereken üniteler ile taĢımaları gereken nitelikler 

aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

2.2.1. Kiler  
 
Kiler, kuru yiyecekleri nemden ve kemirgen hayvanlardan korumak amacıyla 

düzenlenmiĢ bölümdür. Ayrıca içecek ve meĢrubatın, kuru etlerin, patates ve soğan gibi 
gıdalarında tutulduğu yerdir. Kilerin taĢıması gereken nitelikleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

 
 Ortam sıcaklığı, gıdaları koruma sınırı içerisinde olmalıdır. 
 Gıdalar, zemin ve duvarla temas etmemelidir. 
 Böcek ve haĢerelere karĢı önlem alınmalıdır. 
 Ġçeride mevcut bozuk, çürük, kokmuĢ, kullanım tarihi geçmiĢ gıda 

bulunmamalıdır. 
 Gıdaların ambalajları (çuval, kutu vs) sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. 
 Ġçerisi uygun Ģekilde havalandırılabilmelidir. 

 Zemin ve gıdalar arasında yerden yüksekliği en az 15 cm olan tahta zemin 
olmalıdır. 

 Koku ve tat karıĢtırılıp yayabilecek gıdalar ayrı bir yere saklanmalıdır. 
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 Genel kaza ve yangın önlemleri alınmalıdır. 
 Kuru erzakın bozulması, nemlenmesi, böceklenmesi vs. önlenmelidir. 
 

2.2.2. Yiyecek ve Ġçeceğin Saklanması Soğuk Depolarda Emniyet  
 
Tesislerde; yiyecek ve içecekler, bozulmaları önlenecek biçimde, uygun ısıda 

muhafaza edilmelidir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama depolarında kapılar, içeriden 
anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

 

2.2.3. Mutfak  
 
Barınma yerlerinde bulunan mutfak aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢımalıdır. 
 
 Tüp gaz, gaz bidonu vb. bina dıĢına yerleĢtirilmeli, patlayıcı-yanıcı maddeler 

kontrol altında olmalıdır. 

 Su ısıtıcısı, yemek kazanı vb. baca bağlantısı olması gereken cihazlar bacayla 
bağlantısı olmalıdır. 

 Pencerelerde sineklikler olmalıdır. 

 Kullanılan suyun nitelikleri içme ve kullanmaya uygun olmalıdır. 

 Gıda ile temas edeceklerin portör muayeneleri yapılmalı ve çalıĢan personelin 
genel temizliği uygun olmalıdır. 

 Böcek ve haĢerelere karĢı önlem alınmalıdır. 

 Atıkların atıldığı çöp yerleri, kapaklı çöp kovaları ve çevresi temiz olmalı, çöp 

kovalarında naylon poĢet bulunmalıdır. 

 Çöp kovaları uygun sıklıkta ve uygun Ģekilde boĢaltılmalıdır. 

 Çöp toplanan yerler ve kovalar uygun Ģekilde kapatılmalıdır. 

 Havalandırma cihazları çalıĢır durumda olmalıdır. 

 Gıdaların saklandığı yerler, buzdolabı vs. yeterli olmalıdır. 

 Devamlı akarsu ve sabun bulunmalıdır. 

 Personel iĢ kıyafeti kullanmalıdır. 

 Soğuk hava deposu veya dolabı bulunmalıdır. 

 Zemini ızgaralı olmalıdır. 

 Numune dolap ve kapları olmalı, numuneler 72 saat muhafaza edilmelidir. 

 Sebze ve meyve yıkama havuzu yeterli büyüklükte olmalı ve uygun Ģekilde 
kullanılmalıdır. 
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Resim 2.1: Tesis mutfağı 

 

2.2.4. Yemekhane 
 
Yemekhaneler aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢımalıdır: 
 
 Yemekhanelerin genel temizliği yeterli düzeyde olmalıdır. 
 Her yemekhanede kapaklı çöp kovası bulunmalıdır. 
 Çöp kovalarında poĢet bulunmalıdır. 

 Personelin sağlık fiĢleri ve portör muayeneleri düzenli yapılmalıdır. 
 Personelin iĢ kıyafeti uygun ve temiz olmalıdır. 
 Personelin görev talimatı olmalı ve uygulanmalıdır. 
 Yemekhane malzemesi için kapalı dolap olmalıdır. 
 Kapalı ekmek dolabı olmalıdır. 
 Yemekhane artıklarının toplanması için kapaklı kaplar olmalıdır. 
 Sinek, haĢere ve kemirici mücadelesi olmalıdır. 

 

Resim 2.2: Tesis yemekhanesi 
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2.2.5. Bahçe Düzenlemesi ve Temizlik 
 
Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısı ile uyumlu olarak 

düzenlenir, yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır. Tesislerin; gar, otogar, 
havaalanı, karayolları güzergâhı yakınında bulunması halinde, tesislerde konaklayanları 
rahatsız eden etkenlere yönelik önleyici tedbirler iĢletmeci tarafından alınır. 

 
Yatırım ve iĢletme dönemlerinde, çevre ve doğanın kirletilmemesine özen gösterilir. 

Çevreden gelebilecek kirlenmeler yanında, inĢaat dönemlerinde çevrenin rahatsız edilmesini 
önleyecek tedbirler de alınmalıdır. 

 

Resim 2.3: Bahçe düzenlemesi 

 

2.2.6. Tuvaletler  
 

Genel kullanım alanlarında, kadın ve erkek için giriĢleri ayrı ve ihtiyacı karĢılayacak 
sayıda tuvaletler, lavabolar, erkekler için bölmeli pisuvarlar bulundurulur. Tuvalet kabinleri 
ile bu alanlar uygun malzeme ile ayrılmıĢ olmalıdır. 

 

Bu mekânların, doğal veya mekanik olarak havalandırılmaları zorunludur. 

 

Resim 2.4: Klozet ve lavabo 
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2.2.7. Lavabolar  
 
Konaklayanların kullandığı lavabolar en az 40x50 cm boyutlarında olmalıdır. Her 

lavabonun üzerinde bir etajer ile 40 x 50cm boyutun da bir ayna bulunmalıdır. Lavabolar, su 
doldurularak kullanılabilme özelliğini de taĢımalıdır.  

 

Resim 2.5: Lavabolar 

 

2.2.8. Kat ve Merdiven Ölçüleri  
 
Tesisin kat yükseklikleri ile merdiven ve koridor geniĢlikleri, kapasite ve 

fonksiyonuna uygun olarak yapılır. Merdiven ve balkonlarda gerekli emniyet tedbirleri 
alınmalıdır.  

 

2.2.9. Tesisat Üniteleri 
 
Kazan dairesi, soğutucu üniteleri, havalandırma ve santral, transformatör ve alçak 

gerilim dağıtım tablo mahalleri, jeneratör, telefon santralı, yakıt depoları gibi yerlerde 
müĢterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

Kazan dairesi, soğutucu üniteleri, havalandırma ve santral, transformatör ve alçak 
gerilim dağıtım tablo mahalleri, jeneratör, telefon santral yerleri, yakıt depoları gibi yerler 
yeterince aydınlatılmalıdır. Mevcut tesisatın kullanma talimatı görülür yerlere asılmalıdır. Bu 
mahallerde, yangına karĢı gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve yangın sırasında tahliyeyi 
kolaylaĢtırıcı imkânlar sağlanmalıdır. 

 
Bu yerlerde çalıĢan personel için gerekli özel giyim ve teçhizat temin edilmelidir. 

Asansörlerde, alarm tertibatı ile havalandırma düzeni oluĢturulmalıdır. Tesislerin 
bünyesindeki her türlü tesisatın periyodik bakımları yetkili kiĢi ve firmalara yaptırılmalı, 
buna iliĢkin belgeler iĢletmede hazır bulundurulmalıdır. 
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Tesiste kullanılan her türlü sıvı, katı, gaz yakıt tesisatı ve depoları servis giriĢlerinde 
teknik Ģartlara uygun olarak yapılmalıdır ve yetkili personel tarafından kontrol edilmelidir. 
Tesislerde, müĢterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli tedbirler alınmalı, ikaz ve alarm 
düzenlemeleri oluĢturulmalıdır. 

 

2.3. Konaklama Yerlerindeki Ünitelerde Bulunması Gereken 

Donanımlar 
 
Konaklama yerlerinde bulunan üniteler sağlık, güvenlik ve hijyen açısından aĢağıdaki 

Ģartları taĢımalıdır. 

 

2.3.1. Tecrit Tedbirleri  
 
Su, asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle teması olan yüzeyler bu maddelere karĢı 

dayanıklı, su geçirmeyen, kir tutmayan, yıkanabilir, düzgün yüzeyli, temiz ve iyi görünüĢlü 
olmalıdır. Tuvalet ve banyoların duvarları tavana kadar fayans veya benzeri özel malzeme ile 

döĢenmelidir. Mutfak ve çamaĢırhanelerin taban döĢemeleri, kullanım amacına ve iĢletmenin 
sınıfına uygun nitelikli malzeme ile kaplanır. Kapı, pencere, duvar ve döĢemelerde, ses ve ısı 
yalıtımı sağlayan, nemlenmeye yol açmayan malzemeler kullanılır.  

 

2.3.2. Yangın Tesisat ve Donanımı  
 

Tesislerde yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunmalıdır. Doğal zemine 
ulaĢmak için inilip çıkılan kat merdiveni sayısı ikiden fazla ise yangın anında boĢaltmayı 
kolaylaĢtırmak için ayrıca bir yangın merdiveni bulunmalıdır. Yangın merdivenine, yatak 
odalarının içinden ve merdiven sahanlığından çıkıĢ verilmemelidir. Kolayca ulaĢılabilecek 
bir mesafede olmak kaydı ile bina dıĢında, açıkta ya da gerekli tecridin sağlanması koĢulu ile 
bina içerisinde olabilir. Bina dıĢına irtibatı sağlanmıĢ ihbar-söndürme tesisat ve donanımı 
bulunan ve aralarında en fazla 30 metre uzaklık olan iki veya daha fazla merdiven varsa 
ayrıca yangın merdivenine gerek yoktur. 

 
Doğal zeminle doğrudan bağlantısı olmayan katlarda yer alan genel kullanım 

alanlarında acil durumlarda kullanılmak üzere ikinci bir çıkıĢ imkânı sağlanmalıdır. 
 
Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, elektrik 

yokluğunda da çıkıĢ yollarını gösteren yeterli iĢaretler ve alarm tesisatı bulundurulmalıdır. 
Odalara, yangın anında tahliyeyi kolaylaĢtırmak üzere hazırlanan kat planları asılmalıdır. 

Kapalı yangın merdiveni kovalarında, elektrik yokluğunda aydınlatmayı sağlayacak tesisat 
bulunmalıdır. 

 
Yangın çıkıĢ kapılarında, içeriden anahtar yardımı olmadan açabilmeyi sağlayacak 

kapı kilit sistemi kullanılmalıdır ve kapılar dıĢarıya açılmalıdır. 
 
Tesislerde, yangından en az etkilenen boya, halı ve mefruĢat kullanılmasına özen 

gösterilmelidir. Yangın söndürme cihazları belli dönemlerde kontrol edilerek kontrol 
fiĢlerine iĢlenmelidir. 
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ĠĢletme personelinin yangın ve diğer afet hallerinde yapmaları gerekecek kurtarma ve 
tahliye çalıĢmaları mahalli itfaiye teĢkilatının iĢbirliği ile gerçekleĢtirilmelidir. Gerekli 
talimatlar, yazılı olarak personelin görebileceği yerlere asılmalıdır. 

 

Yangın söndürme sistemine bağlı yeterli büyüklükte ayrı bir su deposu yapılmalıdır. 
Yüzme havuzu bulunan tesislerde havuz suyunun yangın söndürme amacıyla 
kullanılabilmesini sağlayacak sistem var ise ayrıca depo olması gerekmez.  

 

Tatil merkezleri, tatil köyleri, kampingler, günübirlik tesisler, temalı parklar gibi 
yaygın yerleĢim düzenindeki tesislerin açık alanlarında kolayca ulaĢılabilecek konumda 
yangın ihbar sistemi ve uluslararası standartlarda yangın söndürme vanası ve hortumu 
bulunmalıdır. 

    

Resim 2.5: Yangın söndürme tesisatı ve hortumu 
 

2.3.3. Havalandırma  
 

Tesisin bütün mekânlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanmalıdır. 
Diğer ünitelerden gelen pis hava akımının, havalandırma bacası ile irtibatlı banyo ve 

tuvaletlerin havasını kirletmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
 

Tesiste mutfak, çamaĢırhane gibi birimler mevcut ise koku ve kirli havanın bu 
alanların dıĢına yayılmasını önleyecek tedbirler alınmalı ve bu alanların havalandırması 

sağlanmalıdır. 
 

2.3.4. Isıtma 
 

Yıl boyu açık tesislerle, kıĢ aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle 
ısıtılmalıdır. Yazlık iĢletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle ısıtılabilir. 

 

Resim 2.6: Merkezi sistemle ısıtma 
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2.3.5. Su Tesisatı  
 

Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunmalıdır. Su kesintisi 
ihtimaline karĢılık, tesisin en az iki günlük ihtiyacını karĢılayacak kapasitede su deposu ile 
hidrofor veya pompa bulundurulmalıdır. 

 

ġehir Ģebekesi dıĢında temin edilen sular için otomatik klorlama, arıtma tesisatı 
yapılmalıdır. Yatak odaları banyolarında suyun içilebilir nitelikte olup olmadığı 
belirtilmelidir. 

    

Resim 2.7: Hidrofor ve pompa 
 

2.3.6. Aydınlatma  
 
Tesislere devamlı ve yeterli elektrik sağlanmalıdır. Kullanım alanları, fonksiyonlarına 

uygun olarak aydınlatılmalıdır. DıĢ ve çevre aydınlatmaları, müĢterileri rahatsız etmeyecek 
ve doğal yaĢamın etkilenmesini önleyecek Ģekilde düzenlenmelidir. 100 yatak üzerinde 
kapasiteye sahip olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulmalıdır. 

 

Resim 2.8: Jeneratör 
 

2.3.7. Elektrik Tecridi  
 

Tesislerin mutfak ve çamaĢırhane gibi rutubetli ve suya maruz yerlerindeki iletkenler, 
kablo ve cihazlar, Ģalterler su ve rutubete karĢı izole edilir. Soğuk dolaplar, çamaĢır 
makineleri, bulaĢık makinası, elektrikli motorlar gibi cihazların bağlanacağı prizler toprak 
kontaklı olacak Ģekilde düzenlenir. Yüzme havuzlarının aydınlatılmasında zayıf akımlı enerji 

kullanılması zorunludur. 
 

2.3.8. Atıkların UzaklaĢtırılması  
 

Tesisler, atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri almalıdırlar. 
Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan 
hiçbir Ģekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılmamalıdır. 
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Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz 
yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılmamalıdır. 

 
Belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına kadar 

geçecek süre içinde bunların koku, haĢere, pislik yapmayacak Ģekilde muhafazası için gerekli 
tedbirleri de almalıdır.  

 
Belediye sınırları dıĢında yer alan tesislerde çöplerin koku, pislik ve haĢere 

yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle yok edilmesi için gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

 
Bünyesinde yeme-içme hizmeti verilen konaklama tesislerinde servis giriĢleri ile 

bağlantılı ve müĢterinin göremeyeceği biçimde çöp toplama sistemi düzenlenmelidir. Katı 
atıkların toplandığı kapların ilaçlama ve temizleme kolaylığı olmalıdır. 

 
Geri dönüĢümü olan atıkların ayrı toplanması gerekir. 
 

2.3.9. Kanalizasyon  
 
Tesisin atık suyu; sızdırmaz bir kanalizasyon Ģebekesiyle Ģehir kanalizasyonuna, 

arıtma sistemine veya fosseptik sistemine bağlanır. 
 
Yukarıda belirtilen Ģebeke, sistem ve tesisler yapılıncaya kadar tesis iĢletmeye 

açılamaz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢletmeyi, hijyenik yönden kontrol 
etmek için ön hazırlık yapınız. 

 Gidilecek tesislere yönelik planlama 
yapınız. 

 Denetleme tutanağını hazırlayınız. 

 Kalem silgi v.b kırtasiye malzemelerini 
hazırlayınız. 

 Sağlık, temizlik ve çevreyi korumaya 
yönelik önlemlerin alınıp alınmadığını 
tespit ediniz. 

 Çevrenizde bulunan bir iĢletmeyi ziyaret 

ederek çöplerin nasıl toplandığını ve çöp 
kutularının uygunluğunu inceleyiniz. 

 Ziyaret ettiğiniz iĢletmenin, tuvalet ve 
mutfağının konumlarının uygun olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Ziyaret ettiğiniz iĢletmenin, 
tuvaletlerinin zemin ve duvarlarının 
kolay temizlenebilir ve dezenfeksiyona 
uygun malzemeden yapılıp 
yapılmadığını kontrol ediniz. 

 Tesislerin atıklarını çevreye zarar 
vermeden önleyecek arıtma tesisleri 
olup olmadığını tespit ediniz. 

 Sağlık ve sosyal ünitelerin yeterli olup 
olmadığını tespit ediniz. 

 Ziyaret ettiğiniz tesisin, hangi sağlık ve 
sosyal üniteleri içerdiğini tespit ediniz. 

 Yiyecek, içecek satılan, depolanan ve 
servis yapılan, yiyeceğin hazırlandığı 
bölümlerin tabanlarının kolay 
temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilirliğini inceleyiniz. 

 Duvarlarının kolay temizlenebilir ve 
neme karĢı dayanıklı malzemeden olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Yiyeceklerin temas ettiği yüzeylerin, 
standartlara uygun malzemeden olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Tavanlarında buğulanma, küflenme olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 Kapılarının kolay temizlenebilir, 
gerektiğinde dezenfekte edilebilir 
nitelikte olup olmadığını inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ziyaret ettiğiniz iĢletmenin mutfağında 
meydana gelen buharın, kokunun, 

dumanın vb kirleticilerin tahliye 
yönteminin uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Yemekhanede kullanılan yeme-içme 

malzemelerinin sağlığa uygunluğunu 
inceleyiniz. 

 Yangın donanımının yeterli olup 
olmadığını tespit ediniz. 

 Ziyaret ettiğiniz iĢletmede yangına karĢı 
alınan önlemleri inceleyiniz. 

 Yangın olasılığına karĢı yedek su deposu 
veya yüzme havuzu olup olmadığını 
tespit ediniz. 

 Yangın alarm tertibatı olup olmadığını 
tespit ediniz. 

 Yangın merdiveni olup olmadığını tespit 
ediniz. 

 Alınan önlemlerinin yeterliğini 
değerlendiriniz. 

 Sağlıklı içme ve kullanma suyunun 
yeterli olup olmadığını tespit ediniz. 

 Ziyaret ettiğiniz iĢletmenin Ģehir 
Ģebekesine bağlı içme ve kullanma suyu 
olup olmadığını inceleyiniz. 

 ġehir Ģebekesine bağlı içme ve kullanma 
suyu bulunmuyor ise temin edilen 

kaynağın uygun olup olmadığını 
inceleyiniz. 

 Konaklama yerlerinin 

havalandırılmasının yeterli olup 
olmadığını tespit ediniz. 

 Çevrenizde bulunan barınma yerlerinin 

havalandırılmasının hangi yöntemle 
sağlandığını inceleyiniz. 

 Mekanik havalandırma yönteminin 
kullanılıp kullanılmadığını tespit ediniz. 

 Konaklama yerlerinde ısıtmanın yeterli 
olup olmadığını tespit ediniz. 

 Ġncelediğiniz iĢletmenin hangi ısıtma 
yöntemini kullandığını tespit ediniz. 

 Kullanılan ısıtma yönteminin tesisin 
yapısına uygunluğunu inceleyiniz. 

 Konaklama yerlerinde aydınlatmanın 
yeterli olup olmadığını tespit ediniz. 

 Ġncelediğiniz iĢletmenin doğal 

aydınlatmadan yeterince yararlanmaya 
uygun konumda olup olmadığını 
inceleyiniz. 

 Kullanım alanlarının uygun Ģekilde 
aydınlatılıp aydınlatılmadığını 
inceleyiniz. 

 Elektrik kesintilerine karĢı jeneratör 
olup olmadığını tespit ediniz. 
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 Konaklama yerlerinin yalıtımının yeterli 
olup olmadığını inceleyiniz. 

 Kapı, pencere, duvar ve döĢemelerde, 
sese karĢı yalıtım olup olmadığını 
inceleyiniz. 

 Kapı, pencere, duvar ve döĢemelerde, 
ısıya karĢı yalıtım olup olmadığını 
inceleyiniz. 

 Duvar ve döĢemelerde, nemlenmeye 
karĢı yalıtım olup olmadığını 
inceleyiniz. 

 Denetim sonuçlarını rapor ederek ilgili 
kurum ve kuruluĢlara gönderiniz. 

 Önceki yıllara ait denetleme 
tutanaklarını inceleyiniz. 

 YazıĢmalarda, mevzuatla belirtilen 
kurallara uyunuz. 

 Önceki yıllara ait denetleme 
tutanaklarında, standartlara uygun 
olmadığı tespit edilen durumlarla ilgili 
izlenen yasal süreci inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdaki konaklama tesislerinden hangisinde, sürekli doktor, hemĢire bulundurulmalı 
ayrıca revir düzenlemesi yapılmalıdır? 
A) 200 yatak kapasiteli tesislerde  

B) 300 yatak kapasiteli tesislerde 
C) 400 yatak kapasiteli tesislerde 
D) 500 yatak ve üzerinde olan tesislerde 
E) Hiçbiri 

 

2. AĢağıdakilerin hangisi, kilerle ilgili olarak yanlıĢ bir uygulamadır? 
A) Ġçerisi hiçbir Ģekilde havalandırılmamalıdır. 
B) Gıdalar zemin ve duvarla temas etmemelidir. 

C) Böcek ve haĢerelere karĢı önlem alınmalıdır. 
D) Koku ve tat karıĢtırılıp yayabilecek gıdalar ayrı bir yere saklanmalıdır. 
E) Ġçeride mevcut bozuk, çürük, kokmuĢ, miadı geçmiĢ gıda bulunmamalıdır. 

3. AĢağıda verilen ifadelerden hangisi, yanlıĢtır? 
A) Tesislerin atık suları; arıtılmadan hiçbir Ģekilde açığa, akarsulara veya denize 

akıtılamaz.  
B) Yüzme havuzlarının aydınlatılmasında, zayıf akımlı enerji kullanılması zorunludur.  
C) Yangın çıkıĢ kapıları, içeriden anahtar yardımı olmadan açılmamalıdır. 

D) Geri dönüĢümü olan atıkların ayrı toplanması gerekir. 
E) Katı atıkların toplandığı kapların, ilaçlama ve temizleme kolaylığı olmalıdır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, barınma yerinin su tesisatı ile ilgili olarak verilmiĢ yanlıĢ bir 
bilgidir? 
A) Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunmalıdır. 

B) Yangın söndürme sistemine bağlı ayrı bir su deposu yapılmasına gerek yoktur. 
C) ġehir Ģebekesi dıĢında temin edilen sular için otomatik klorlama, arıtma tesisatı 

yapılmalıdır. 
D) Su kesilmesi ihtimaline karĢılık, tesisin en az iki günlük ihtiyacını karĢılayacak 

kapasitede su deposu olmalıdır. 
E) Yatak odası banyosundaki suyun içilebilir nitelikte olup olmadığı belirtilmelidir.  
 

5. AĢağıda verilenlerden hangisi, yemeklerden alınan numunelerin maksimum saklanma 
süresidir? 
A)  12 saat 
B)  24 saat 
C)  36 saat 
D)  48 saat 

E)  72 saat 
 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıda verilenlerden hangisi, kampinglerde, kampçı ünitesi baĢına hesaplanacak 

alandır?  

A) 20 
B) 50 
C) 80 
D) 90 
E) 100 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, beĢ yıldızlı otellerde bulunması gereken en az oda sayısıdır?  

A) En az 50 
B) En az 60 
C) En az 80 
D) En az 100 
E) En az 120 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, kıĢ sporları veya çim sporları yapmak ve doğa 

güzelliklerinden faydalanmak amacı ile çevresel açıdan sorumlu bir anlayıĢla iĢletilen, 
asgari bir yıldızlı otel nitelikleri taĢıyan, konaklama tesisidir?  
A) Hotel 
B) Motel 
C) Hostel 

D) Oberj(dağ evi) 
E) Kamping 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, barınma yerindeki noksanlık ve hatalarını gidermesi için 

verilen süredir? 
A) Bir hafta 
B) On gün 
C) On beĢ gün 
D) Yirmi gün 
E) Bir ay 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi, orta öğretim yurt binasının, umuma açık istirahat ve eğlence 

yerleri ile içki servisi yapılan yerlere kapıdan kapıya olması gereken en az uzaklığıdır? 
A) 50 metre 
B) 100 metre 
C) 150 metre 
D) 200 metre 
E) 250 metre 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, konaklama tesisleri ile ilgili yanlıĢ olarak verilmiĢ bilgidir? 
A) Toplam kapasitesi 50 oda olan otellerde, bedensel özürlüler için en az bir oda 

ayrılmalıdır. 
B) Asansörlerde alarm tertibatı ve havalandırma tertibatı bulundurulmalıdır. 

C) Bodrum katlarında yatak odaları yapılmamalıdır. 
D) Yatak odalarının pencereleri mutfak, tuvalet gibi bölümlere açılmamalıdır. 
E) Tesislerde, acil durumlar için yeterli yardım ekibi ve donanımı bulunmalıdır. 

 
7. AĢağıdakilerden hangisi, üçüncü sınıf otel ve pansiyon katlarında bulunması gereken 

tuvalet ve banyo oranıdır? 
A) Her kata bir banyo ve tuvalet bulundurulmalıdır. 
B) Her 15 yatağa bir banyo ve tuvalet bulundurulmalıdır. 

C) Her 20 yatağa bir banyo ve tuvalet bulundurulmalıdır. 
D) Her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulundurulmalıdır. 
E) Hiçbiri 

 
8. AĢağıdakilerden hangisi, yıl boyu açık tesisler ile kıĢ aylarında açık tutulan tesislerin 

ısınma yöntemidir? 
B) Elektrik sobası 

C) Klima 
D) Merkezi sistem 
E) ġömine 
F) Kat kaloriferi 

 
9. ÇalıĢma ruhsatı verilen her kuruluĢun iĢvereni, iĢ yerinin ismi ve yaptığı iĢin çeĢidini, 

aĢağıdakilerden hangi kuruma bildirmek zorundadır. 

A) Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğüne 
B) Türkiye ĠĢ Kurumuna 
C) Sosyal Güvenlik Kurumuna 
D) Esnaf Sicil Müdürlüğüne 
E) Hepsi 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi, yangın tesisat ve donanımı ile ilgili olarak yanlıĢ verilmiĢtir? 
A) Doğal zemine ulaĢmak için inilip çıkılan kat merdiveni sayısı ikiden fazla ise ayrı 

bir yangın merdiveni gerekmez. 
B) Yangın merdivenine, yatak odalarının içinden ve merdiven sahanlığından çıkıĢ 

verilmemelidir. 
C) Kolayca ulaĢılabilecek bir mesafede olmak kaydıyla bina dıĢında olabilir. 
D) Gerekli tecridin sağlanması koĢuluyla bina içerisinde olabilir. 
E) Tesislerde yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunmalıdır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 E 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 E 

3 D 

4 C 

5 B 

6 A 

7 D 

8 C 

9 E 

10 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 48 

 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 
 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 

 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname.  

 Belediye Kanunu, Kanun Numarası: 1580, Kabul Tarih: 3/4/1930. 

 BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, Kanun No:5216, Kanun Kabul 

Tarihi:10.7.2004. 

 ĠĢyeri Açma Ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik, Sayı:25902 

Tarih:08/2005. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın Görevleri. 

 Sağlık Bakanlığı‟nın 181 Sayılı Görevleri. 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 



 

 49 

KAYNAKÇA 
 
 ĠĢçi Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü, No: 14765 Tarih:11/1/1974. 

 ĠĢyeri Açma Ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik, Sayı:25902 

Tarih:08/2005. 

 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, Resmi Gazete sayısı: 25659 ve tarihi: 

3.12.2004. 

 TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2005:4(4). 

 Turizm Tesisleri Yönetmeliği, Tarih:6/7/2000. 

 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin 

Yönetmelik, Tarih:21/5/2000. 

 Turizm Yatırım ve ĠĢletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği, Sayı:2634 

Tarih:6/9/1993. 

 websitem.gazi edu.tr./tayfun  

 insaat.isggm.gov.tr/yapi_yonetmelik 

KAYNAKÇA 


