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Değerli Misafirimiz,  

Tesisimizde misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve kamu sağlığının korunması yönünden aşağıda belirtilen bilgilerin misafirlerimizden 
otele kabul sırasında temin edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.  

Misafir olarak şahsınız ve beraberinizdekilerden alınması zorunlu bilgilerin, aşağıdaki soruların karşısında yanıtlanmasını rica ederiz.  

Ayrıca Otele her girişinizde ateşiniz ölçülecek olup, ilk giriş tarih/saatinizde ateşiniz ………….derece olarak tespit edilmiştir.  

Misafir HES Kodu ……………………………………….. 

Kronik rahatsızlığınız mevcut mu?  

Son 14 gün içinde Covid-19 belirtileri yaşadınız 
mı? 

 

Daha önce Covid-19 teşhisi Konuldu mu?  

Covıd-19 teşhisi konulmuş bir kişi ile yakın 
temasınız bulundu mu? 

 

Son 14 gün içerisinde bulunulan/ziyaret edilen 

ülkeler? 
 

Türkiye’de veya  yurtdışında irtibata geçilebilecek 

bir yakınınıza ait  adres ve telefon numarası 
 

Yurtdışı ikametgah adresi edinilmesi zorunlu olan bu bilgiler, kişisel verileri koruma kanunu’ nun yükümlülüklerine tabi olarak gizli 

tutulmak kaydıyla zorunlu sürece muhafaza edilecek; olası bir COVİD-19 enfekte durumunda ya da talep edilmesinde sadece ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.  

✓ Otel bünyesindeki tüm departman ve birimler için izlenecek prosedürler, alınan Covid-19 salgınının yayılmasının 

önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında; Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu,  

✓ Tesise her girişimde ateşimin ölçüleceği Otel’de konakladığım ve/veya Otel’in her türlü alan ve/veya hizmetlerinden 

yararlandığım süre zarfında, COVID-19 teşhisi konulması ve Sağlık Kuruluşunca hastanede tedavimin  gerekmediğinin 

belirlenmesi halinde, konaklama sözleşmesinde belirtilen süre ve koşullarda tesiste konaklamamın sağlanacağını,  

✓ Bu durumda otel tarafından belirlenen izolasyon odasında konaklamamı geçireceğimi, odamın dışına çıkmayacağımı, 

odama dışarıdan ziyaretçi kabul etmeyeceğimi, şahsımla aynı aileden olan veya aynı odada konaklayan kimselerin de 

konaklamalarını izolasyon odalarında geçirebileceğini, varsa velisi/vasisi olduğum kimselerin de konaklamalarını izolasyon 

odalarında geçirebileceğini ve izolasyon odalarından çıkmamalarının sorumluluğum dahilinde olduğunu,  

✓ Şahsıma ve/veya aynı aileden olan veya birlikte aynı odada konakladığım kimselere konaklama sözleşmesinde belirtilen 

süre boyunca, izolasyon odalarından çıkmaksızın, sözleşme koşullarına uygun olarak yiyecek içecek servisi ve oda temizlik 

hizmeti sağlanacağını,  

✓ Covid-19 teşhisi konulması sebebiyle izolasyon odasına alınma durumunda tarafımca akdedilen konaklama sözleşmesi 

şartlarının uzatılabileceğini; konaklama sözleşmesine ek olarak sağlanacak izolasyon odaları, verilen hizmetler dolayısıyla 

ek ücretlendirmelere tabi olacağımı ve bu ücretleri ödeyeceğimi kabul ettiğimi, bildiğimi beyan, kabul ve bu hususları 

taahhütle, 

✓ İkamet adresi yurtdışında olan misafirlerimiz, talepleri halinde, covid19 testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları 

veya konaklama tesislerinde yaptırabilecekleri, test yaptırılan kuruluşun çalışma saatleri, testin içeriği, süresi ve test sonucu 

hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüşte covid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirler, gecikmelere veya yaşanabilecek 

yoğunluğa maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmaları, sonucu pozitif çıkan misafirlerin ise 

konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında ise danışma birimlerine hemen bilgi vermeleri gerekmektedir. 

✓ Kamu ve özel hastanelerde tüm işlemler dahil Covid-19 (SARSCoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedeli155 TL dir. 

Sağlık Kurumlarında 908116 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu işlem bedeli 15 TL dir. 

✓ Misafirlerin test yaptırmak istemeleri durumunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirilmiş tanı laboratuvarlarına  

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.html linki üzerinden ulaşablirler. Ayrıca 

misafir istemesi durumunda tesisimizin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşundan test yaptırabilir. 

✓ Otel içerisinde bulunan gerek dijital gerek yazılı ve/veya sözlü uyarı ve yönlendirmelere uyacağımı, Otel’in kural, protokol 

uyarılarına uygun davranacağımı beyan kabul ve taahhüt ederim. 

✓ Güncellenecek hususları kabul etmediğim ve/veya ilgili kural, protokol, uyarı ve/veya yönlendirmelere aykırı davrandığım 

takdirde sözleşmemin Otel tarafından haklı gerekçeyle tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini ve konaklama faaliyetimi sona 

erdireceğimi, sözleşmemde yer almakla birlikte izolasyon odasında kalış zorunluluğuna bağlı olarak alamadığım hizmetlerin 

bedellerinin iadesini talep etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.” 

 Ad Soyad:     Tarih      İmza 
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