
 

        

     

 

Hızlı Kılavuz:  Mevzuat ve Lisansların Kayıt Edilmesi 
Versiyon 1.0 | Ocak 2019 

  

 

 

Amaç 
 
İşletmenizin uyması gereken tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ve yasaların bir listesini oluşturun. Liste, 

işletmenizin sahip olması gereken tüm izinleri ve lisansları içermelidir. 

 

 

1: İşletmeniz için hangi düzenlemelerin ve mevzuatın geçerli olduğunu 

öğrenin   
Aşağıdaki alanlarla ilgili olarak işletmenizin uyması gereken tüm yerel, ulusal ve uluslararası yönetmelikleri 

ve mevzuatı öğrenin: 

 

Çevre  |  Sağlık & Güvenlik  |  Finans (örn. vergi)  |  İşçi & İnsan Hakları 

 

 

2:  İşletmenizin sahip olması gereken izinler veya lisansları öğrenin   
Nerede ve nasıl gösterilmeleri gerektiğine ilişkin özel talimatlar dahil olmak üzere işletmenizin sahip olması 

gereken tüm izinleri ve lisansları öğrenin. Örneğin, bazı ülkeler bir restoranda hijyen izinlerinin 

sergilenmesini şart koşar. Varsa, sondaj kuyuları, tuzdan arındırma, atık su arıtma ve hayvan tesisleri gibi 

noktaları unutmayın. Ayrıca izin ve lisanların hepsinin güncel olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. 

 

 

3:  Tüm bu bilgileri saklamak için bir belge oluşturun   
Topladığınız tüm bilgileri listeleyebileceğiniz bir elektronik tablo veya Word belgesi oluşturun. 

Bilgisayarınız yoksa bir liste yazıp bir dosya veya klasörde saklayabilirsiniz. Liste aşağıdakileri içermelidir: 

 

– Mevzuatın, düzenlemenin, ruhsatın veya iznin adı. 

– Nerede bulabileceğinizle ilgili bilgiler. Bu, bir web sitesine bağlantı veya tesisinizde nerede 

depolandığına dair bir açıklama olabilir. 

– İzin ve lisanlar için, nerede gösterilmeleri gerektiği ve son kullanma tarihleriyle ilgili tüm 

talimatları ekleyin. 

– Uygunluğunu veya geçerliliğini en son kontrol ettiğiniz tarih.  

 

Denetiminiz sırasında bu belgeyi göstermeniz istenebilir, bu nedenle tüm ilgili kişilerin belgeyi nerede 

bulacaklarını bildiklerinden emin olun. 

 

 

4:  Lisanslarınızı ve  izinlerinizi hazırlayın   
Denetiminiz sırasında denetçi, lisans ve izinlerinizden herhangi birini görmek isteyebilir. Ayrıca güncel olup 

olmadıklarını da kontrol edeceklerdir. İzin ve lisanları kolayca bulabilmeniz için önceden çalışma 

yapmalısınız. Lisans ve izinlerinin herhangi biri denetiminizden önce sona erecekse, onları yenilemeli veya 

belgeler için başvurduğunuza dair kanıt sunmalısınız. 

 

 

5:  Travelife Uygunluk Beyanını imzalayın ve saklayın   
Liste tamamlandığında, işletmenizin tüm düzenlemelere ve mevzuata uygunluğunu onaylama yetkisine 

sahip üst düzey bir yönetici tarafından kontrol edilmelidir. Ayrıca üst yönetim, Travelife Uygunluk Beyanı 

doldurmalı ve imzalamalıdır. Denetçiniz görmek isteyebileceği için bunu güvenli bir yerde saklamalısınız. 

 

Daha Fazla Bilgi & Kaynaklar 
 
Travelife Yasal Kayıt Örneği 

Travelife Yasal Kayıt Şablonu 

Travelife Uygunluk Beyanı 

 


