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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 06/08/2020 

KARAR SAYISI  : 44 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 06.08.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında online whatsapp programı kullanılarak yapılan toplantıda 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  
 

 Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

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

birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği teyid edilmiştir. 

 Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu T.C. İçişleri 

Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarih ve 3630 sayılı genelgesi ile İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 

04.06.2020 tarih 29 nolu kararı yayınlanmış, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 01.07.2020 tarih 10507 

sayılı genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 05.07.2020 tarih ve 54 nolu kararıyla da 

Güvenli Turizm Sertifikası bölümü eklenmiştir.  

 Süreç içerisinde görülen lüzum üzerine Güvenli Turizm Sertifikası ile ilgili olarak 

aşağıdaki bölümün eklenmesine; 

 COVİD-19 Testi ve Numune Alma İşlemleri: 

 Güvenli turizm sertifikasının alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama 

tesislerinde (Belediye ve İl Özel İdaresi ruhsatlılar) ikamet adresi yurtdışında olan misafirlerinin 

talebe bağlı olarak Covid-19 Testi yaptırabilmelerinin numune almak için eğitim almış sağlık 

personeli ile sağlanmasına veya numune almak için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı 

olarak hizmet vermelerine, numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulmasına,  

 Sağlık personeli sayısının haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine 

uygun olarak belirlenmesine,  

 Numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamı, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi 

atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirlerin işletme tarafından sağlanmasına, 

 Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve 

kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenmesine ve Bolu Valiliğine (İl Sağlık 

Müdürlükleri/İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tesis işletmesi tarafından, irtibat kişisi, numune 

alan personel adları ve personelin iletişim bilgilerinin bildirilmesine,  
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 İrtibat kişilerinin, tesiste hasta misafir çıkması halinde Bolu Valiliğine (İl Sağlık 

Müdürlükleri / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne) bildirmekle yükümlü olup, misafirin sağlık 

kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini yönetmesine, 

  Bolu Valiliği bünyesinde konaklama tesislerinle numune alma işlemleriyle ilgili 

hususları koordine edecek ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği sağlayacak görevli personel 

belirlenmesine, ayrıca Bolu Valiliği tarafından numune alımı yapan/yapacak konaklama 

tesislerinin il ve ilçe bazlı listelerinin hazırlanmasına, izlenerek güncellenmelerinin 

sağlanmasına,  

 İkamet adresi yurtdışında olan misafirlere talep etmeleri halinde Covid-19 testini ücretli 

olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabileceklerine, çalışma 

saatlerine, testin içeriği, süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüşte 

Covid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlere, gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa 

maruz kalmamak için 48 saat önce test yaptırmalarına, hasta olduğu tespit edilen misafirlerin ise 

konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında ise danışma birimlerine hemen bilgi 

vermeleri gerektiğine ilişkin, tesise girişte ve odalarında olmak üzere, Türkçe ve en az iki 

yabancı dilde yazılı bilgilendirme yapılmasına, aynı bilgilendirme yazısında test yaptırılabilecek 

yerlerin isim ve adres bilgileri ile test ücretlerinin havalimanları ve konaklama tesislerinde 30 

Euro, test merkezlerinde ise 110 TL olduğunun belirtilmesine,  

 Test yaptırmak isteyen misafirleri yönlendirebilmek için İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve 

danışma büroları bünyesindeki personelin test yapılan tüm yerlerin güncel bilgilerini 

edinmelerine ve hasta olduğu tespit edilen misafirler ile başvuran olduğunda bilgilerini alarak 

Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattını aramaları konusunda bilgilendirilmesine, 

Mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili Mevzuat 

Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin 

ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek 

görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesine, 

 Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve 

işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari 

para cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin 

başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve 

işlemlerin kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle 

de yerine getirilebilmesine, 

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe 

girmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  
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               BAŞKAN      ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ      Turhan BULUT                            Dr. Ebru ÖZTÜRK 

        Mengen Kaymakamı      Belediye Başkanı           Başhekim  

                                             

 

 

 

 

 

           ÜYE                  ÜYE 

                                  Semih TATLI                                   Ecz. Kazım DEMİROK 

                     İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                        Serbest Eczacı 

 


