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TÜRKİYE TÜM 

ÖNLEMLERİ ALDI

HİÇBİR PROBLEMİ YOK SAYMADAN  
HER BİR PROBLEMİ ÇÖZEREK
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SERTİFİKASI HAKKINDA



TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ TURİZM  

SERTİFİKASI HAKKINDA

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kapsamına alınan Yeni Koronavirüs ( C O V I D - 1 9 )

salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme

süreci aşamasına geçilmiştir. Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve  

turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla halen faal veya faa-

liyete geçecek olan konaklama tesislerinde ilgili kamu kurumu veya kuruluşları tarafından

ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulması gerekmektedir.

Türkiye’nin Güvenli Turizm Sertifikası, tatilini Türkiye ’de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve

yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık

durumuna kadar uzanan geniş bir yelpazede bir dizi yeni tedbirleri tanımlamaktadır. Bu ser-

tifika; havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama, kongre ve toplantı

tesisleri, temalı parklar, deniz turizmi ve yeme-içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen

koşullarının yerine getirildiğini sertifikalar.



TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ TURİZM  

SERTİFİKASI HAZIRLIK SÜRECİ

“Güvenli Turizm Sertif ikası” programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık,

Ulaştırma, İç İşleri ve Dış İşleri Bakanlıkları’nın katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birli-

ğiyle hazırlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kapsamda havalimanı işletmeciliği, yerli havayolları, karayol-

ları ve turizm tesisleri için ayrı ayrı oluşturulan pandemi protokolleri ve sertifikalama süreç-

lerini 4 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe sokmuştur.

Otel işletmeleri için de sertifikalama süreçlerini Mayıs ayından başlayarak hayata geçirmeyi  

planlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu sertifikayı alan tesisleri 1     Haziran 2020 tarihi itiba-

rıyla bakanlık web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyuracaktır.



GÜVENLİ TURİZM

SERTİFİKASI PROGRAMI

YOLCU SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ULAŞIM ARAÇLARINDA ALINAN ÖNLEMLER

TESİSLERDE ALINAN ÖNLEMLER



YOLCU SAĞLIĞI  

VE GÜVENLİĞİ

Yolcularımız havalimanlarında görevli tüm personellerimiz

tarafından maske, eldiven, siperlik, gözlük gibi koruyucu donanımlara  

sahip bir şekilde karşılanacak.

Maskesi olmayan yolcularımız içeri alınmayacak ve ücretsiz maske  
dağıtımı sağlanacak.

Tüm yolcularımızın terminal bina girişlerinde termal kamera ve  
vücut ateş ölçüm uygulamaları ile ateşleri ölçülecek.

Teması minimuma düşürmek adına sensörlü kapılar, elektronik
check-in, bagaj alanı önlemleri ve zorunlu temas noktalarında
pleksiglas bariyerler yolcularımızı bekliyor olacak.



YOLCU SAĞLIĞI  

VE GÜVENLİĞİ

Bekleme alanlarında koltuk sayısının azaltılması ve koltuk  
aralarının açılması, asansörlerin %30 kapasite ilekullanılması,  
temassız güvenlik kontrolleri gibi sosyal mesafe kurallarına  
uyulacak.

Gereken durumlarda dezenfeksiyon halısı ve kabinleri kullanımı  
mümkün olacak.

Semptom gösteren yolcu olması durumunda COVID-19 testi ve  
müdahale yapabilecek nitelikte sağlık personeli ve ekipmanı,  
tüm standartları karşılayan karantina odaları, sağlık kuruluşuna  
nakil için donanımlı transfer araçları hazır bulunacak.



Tüm personellerimiz tesislere giriş öncesi ateş ölçer ve termal  

kameralar ile denetimden geçirilecek. Çalışma sırasında

ise düzenli olarak kontrol edilecek.

Personellerimiz düzenli olarak hijyen ve sanitasyon eğitimleri ve  
psikolojik destek alacak; bu süreçte gerekli tüm hijyen ve
sağlık ekipmanları temin edilecek.

Tesis yönetimi vardiya planlaması, toplantı organizasyonları ve  
düzenli enfeksiyon taraması gibi personelin iş güvenliğini  
etkileyen iş süreçlerinden ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Personel, yolcu ve semptom gösteren yolcu tuvaletleri ayrılacak.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI  

VE GÜVENLİĞİ



TESİSLERDE  

A L I N AN

ÖNLEMLER

Misafirlerimizin tesislere ateş ölçüm uygulaması sonrası girişleri  

yapılacak.

Misafirlerimiz, tesis girişinde ve tatilleri sırasında görünebilir sıklıkta  
detaylı bir şekilde alınan önlemlerle ilgili bilgilendirilecek.

Tesis içindeki tüm alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi  
sağlanacak, havalandırma sistemleri kontrol edilecek ve  
misafirlerimizin kullanımı için dezenfeksiyon malzemeleri  
bulundurulacak.

Tüm tesislerde, havuzlar, toplantı salonları, animasyon alanları, fuaye  
gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralları uygulanacak,  
plana uygun kapasiteden fazla misafir alınmayacak ve düzenli
olarak dezenfekte edilecek.



TESİSLERDE  

A L I N AN

ÖNLEMLER

Odalarda, tek kullanımlık temizlik ekipmanları mevcut olacak ve  
tüm ekipmanlar misafirler ayrıldığında dezenfekte edilecek.

Tesis mutfaklarında ürün sınıflandırma uygulamasına göre  
yerleşimler yapılacak.

Açık büfelerde, yiyeceklerle misafirler arasında bir cam siperlik  
bulunacak ve görevli personel tarafından misafire istenen yiyecekler  
önlemler dahilinde verilecek.

Mutfaklarda sürekli dezenfekte edilebilen ekipmanlar kullanılacak,  
misafirler için tek kullanımlık ve paketli baharat, çatal, bıçak gibi  
malzemeler hazır olacak.



Ulaşım araçlarında görev yapan personeller düzenli olarak eğitimden  

geçirilecek ve personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının  

sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe  

standartlarına göre düzenlenmesi gibi önlemler hayata geçirilecek.

Tüm yolcular ulaşım esnasında maske takacak ve yolculuk öncesinde  
ateş kontrolü yapılacak.

Temiz alan, tampon bölge, yolcu oturma alanı ve karantina alanı  
olarak ayrılacak.

Yolcular arasında birer boşluk bırakılarak oturulacak.

ULAŞIM
ARAÇLARIN DA  

A L I N AN

ÖNLEMLER



TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ



TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ

FİLYASYON YÖNTEMİYLE

81 İL İN TA M A M I N DA BÜYÜK BİR A Ğ KURDUK .

POZİTİF VAKALARIN TEMAS ETTİKLERİ İNSANLARIN YAKLAŞIK

% 9 6 ’ S I N A ULAŞILARAK TAKİPLERİ YAPILDI .



TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ

C O V I D - 1 9 ’ L A MÜ C A D E L E Mİ Z D E U Y G U LADI Ğ IMI Z BAŞARILI   

PRENSİPLER KADAR R A K A M L A R I N DA ETKİSİ VAR.

TÜRKİYE’DEKİ HEKİM SAYIMIZ NİSAN 2020 İTİBARİYLE TAM 165 BİN.

DÜNYA STANDARTLARINDAKİ HASTANE SAYIMIZ 1 .524 .

PANDEMİ HASTANESİ SAYIMIZ İSE TAM 5 6 3 .



TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ

ÜLKEMİZ 3 0 SAĞLIK H İ Z ME T BÖLGESİNE AYRILIRKEN, HER BÖLGE  

KENDİNE YETECEK ŞEKİLDE PLANLANIYOR.

EN BÜYÜK TURİZM BÖLGELERİMİZDEKİ HASTANE SAYILARI:

A N TA LYA

47
AYDIN

23
İSTANBUL

2 2 9
M U Ğ L A

21
İ Z M İ R

6 0



HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇ İN ALINMASI   

GEREKEN BİREYSEL ÖNLEMLER



El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve  

suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el  

antiseptiği kullanılmalıdır.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı, zorunlu durumlarda sosyal  

mesafe kurallarına uyulmalıdır.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt  

mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise  

dirsek içi kullanılmalıdır.

BİREYSEL ÖNLEMLER


