
 

 

AKHİSAR İLÇESİ HIFZISSIHHA KURULU 

 

Karar Tarihi : 13/10/2020 

Karar No       : 2020/165 

 

KARAR 

 

Manisa Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12.10.2020 tarih ve 2020/124 sayılı yazısı Kararı 

doğrultusunda; Akhisar Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulu Akhisar Kaymakamı Sabit KAYA baĢkanlığında 13.10.2020 

tarih ve saat: 16:30 da toplanarak aĢağıdaki kararları almıĢtır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam 

eden Covid-19 adı verilen Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluĢturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma 

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, ĠçiĢleri Bakanlığının uygulamaya 

konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaĢma ve yüksek yayılma hızına sahip 

olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilçemiz genelinde uygulanmak üzere kararlar 

alınmaktadır. 

Gelinen aĢamada virüsün yayılma ve bulaĢma hızının azalması, vaka artıĢ hızının düĢüĢe geçmesi 

yönünde kaydedilen olumlu geliĢmeler doğrultusunda kontrollü normalleĢme sürecine geçilmiĢ, getirilen 

yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiĢ ve bu doğrultuda Konaklama 

Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler ile ilgili ĠlimizUmumi Hıfzıssıhha Kurulunca 04.06.2020 

tarihli ve 2020/63 sayılı karar alınmıĢtı. 

Görülen lüzum üzerine Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04.06.2020 tarihli ve 2020/63 sayılı kararı ve 

Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve 2020/95 sayılı kararının Denetim bölümünden önce gelmek 

üzere 02.07.2020 tarih ve 2020/89 sayılı karar ve Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 06.07.2020 tarih ve 2020/131 

sayılı kararla G) Güvenli Turizm Sertifikası baĢlıklı bölümile 07.08.2020 tarihli ve 2020/102 sayılı karar ve Ġlçe 

Hıfzıssıhha Kurulunun 07.08.2020 tarih ve 2020/141 sayılı kararla, 02.07.2020 tarih ve 2020/89 sayılı karar ve  

Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 06.07.2020 tarih ve 2020/131 sayılı karara  Ğ) Covıd-19 Testi ve Numune Alma 

ĠĢlemleri baĢlıklı bölüm eklenmiĢtir. 

Salgınla mücadeleye yönelik olarak 2020/89 sayılı karar ve Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 06.07.2020 tarih 

ve 2020/131 sayılı karar ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar 

dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikasının 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri 

konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması gerekli görülmüĢ olup, 

2020/102 sayılı karar ve Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 07.08.2020 tarih ve 2020/141 sayılı kararı G) Güvenli 

Turizm Sertifikası baĢlığından itibaren aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmesine karar verilmiĢtir: 

G) Güvenli Turizm Sertifikası 

Covid-19 kapsamında olağanüstü pandemi koĢullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi  mümkün kılmak 

ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtma ve GeliĢtirme 

Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen uluslararası sertifikasyon kuruluĢları 

tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koĢullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve 

aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikasının’ Kültür Turizm 

Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzerikapasitedekitüm konaklama tesislerince (belediye 

veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur. 

 

 

Hali hazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki  konaklama tesislerinin (belediye veya Ġl Özel Ġdaresi 

ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir Ģekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni 

geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde ,30 

oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin(belediye veya Ġl Özel Ġdaresi 

ruhsatlılar dahil)   01/01/2021 tarihine kadar,  bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki  

konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve 



 

 

GeliĢtirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen 

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koĢullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekmektedir. 

 

 

Ğ) COVID-19 TESTĠ VE NUMUNE ALMA ĠġLEMLERĠ 

 

Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 30 oda ve üzeri konaklama tesislerinde (belediye 

ve il özel idaresi ruhsatlılardahil), ikamet adresi yurtdıĢında olan misafirlerin talebe bağlı olarak Covid-19 testi 

yaptırabilmelerinin numune almak için eğitim almıĢ sağlık personeli ile sağlanması veya numune almak için 

yetkin bir sağlık kuruluĢu ile anlaĢmalı olarak hizmet vermeleri gerekir. Numune alınan misafirler için izleme 

kayıtları tutulur. 

 

Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek Ģekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak 

belirlenir. 

 

Numune alınma iĢlemleri için her türlü hijyen ortamı, kiĢisel koruyucu ekipman ve tıbbi atıkların diğer 

atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirler iĢletme tarafından sağlanır. 

 

        Tesiste numune alma iĢlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluĢlarla irtibat halinde 

olacak irtibat kiĢisi belirlenir ve Akhisar Ġlçe Sağlık Müdürlüğü’ ne ve Manisa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ 

ne tesis iĢletmesi tarafından irtibat kiĢisi, numune alan personel adları ve bu personelin iletiĢim bilgileri 

bildirilir. 

 

Ġrtibat kiĢileri, tesiste hasta misafir çıkması halinde Akhisar Ġlçe Sağlık Müdürlüğüne ve Manisa Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olup, misafirin sağlık kuruluĢuna yönlendirilmesi ve 

izolasyonu sürecini yönetir. 

 

Akhisar Ġlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, konaklama tesislerinde numune alma iĢlemleri ile ilgili 

hususları koordine edecek ve ilgili kurum/kuruluĢlarla iĢbirliği sağlayacak görevli personel belirlenir. Ayrıca, 

Akhisar Ġlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından numune alımı yapan/yapacak konaklama tesislerinin ilçe bazlı 

listeleri hazırlanır, izlenerek güncellenmeleri sağlanır. 

 

  Ġkamet adresi yurtdıĢında olan misafirlere talep etmeleri halinde Covid-19 testini ücretli olarak test 

merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabileceklerine, çalıĢma saatlerine, testin içeriği, 

süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüĢte Covid-19 testi zorunluluğu bulunan 

misafirlere, gecikmelere veya yaĢanabilecek yoğunluğa maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce 

test yaptırmalarına, hasta olduğu tespit edilen misafirlerin ise konakladıkları tesisin yönetimine, 

havalimanlarında ise danıĢma birimlerine hemen bilgi vermeleri gerektiğine iliĢkin, tesise giriĢte ve odalarında 

olmak üzere, Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılı bilgilendirme yapılır. Aynı bilgilendirme yazısında, test 

yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri ile test ücretinin havalimanları ve konaklama tesislerinde 30 

Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk Lirası olduğu belirtilir. 

 

Test yaptırmak isteyen misafirleri yönlendirebilmek için Manisa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 

DanıĢma Büroları bünyesindeki personel test yapılan tüm yerlerin güncel bilgilerini edinmeleri ve hasta olduğu 

tespit edilen misafirler ile baĢvuran olduğunda bilgilerini alarak Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattını aramaları 

konusunda bilgilendirilir. 

 

  

 

 

 



 

 

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet 

gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dıĢında olan, Covid-19 teĢhisi  konulup sağlık 

kuruluĢunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya  bu misafirlerle aynı aileden olan veya 

aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teĢhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen 

koĢullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı ve /veya turizm 

belgesi iptali dahil her türlü cezai iĢlemler saklı kalmak kaydıyla, iĢletme faaliyetlerine son verilecektir. 

Oybirliği ile karar verilmiĢtir.  
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  Akhisar Kaymakamı 

 

ÜYE 
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Ġlçe Sağlık Müdürü 
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Süleyman MERMER 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 

ÜYE 

Ahmet KILIÇ  

Ġlçe Tarım ve Orman 

Müdürü 
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Dr.Ġsmail COġAN 

Belediye Sağ. ĠĢ. Müdürü 

   

ÜYE 

Dr. Mehmet ULUSOY 

Serbest Hekim 

ÜYE 

Ecz. Suat YILDIRIM 

Serbest Eczacı 

 

ÜYE 

Ekrem KAHRAMAN 

Veteriner Hekim 

Manisa Büyük ġehir Belediyesi  


