
                               

GUEST COVİD 19 TEST INFORMATION 

ORDER 

NO 

EMERGENCY SUBJECT TELEPHONE 

1 CONTRACTED HEALTH ORGANIZATION FOR THE COVID-19 TEST BİRUNİ LABORATUVARI 
0212 347 99 70 

2 COVID-19 TEST SAMPLE FOLLOW-UP OFFICER 
 

OSMAN SERİM 
0546 231 47 37 

3 EMERGENCY TEAM LEADER 
 

AYSUN ANIL 
0532 607 65 97 

 

If the guest requests the COVID 19 test, the COVID 19 test can be done for 30 Euros in the airport or in the 

contracted hospital of the accommodation facility, and 110 Turkish liras in the test centers.  

In case of the content of the test, its duration and in case of a requirement of a covid-19 test result on the 

return of your country, it is necessary to apply for the test 48 hours before the trip to avoid delays or the 

intensity that may be experienced. 

If the test result is positive, it is necessary to immediately inform the management of the accommodation 

facility or the information units at the airports. 

Upon request of the test by the guest, the guest has read and accepted the above information. 

In case the guests want to have a test, they can access the name information from the diagnostic 

laboratories authorized by the Ministry of Health through the link below or the QR Code. In addition, in 

case of guest request, they can have a test from the private health institution contracted by our facility. 

Link: 

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

 

QR Code: 

 

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


MİSAFİR COVİD 19 TESTİ BİLGİLENDİRMESİ 

SIRA NO  ACİL DURUM KONUSU TELEFON 

1 COVİD-19 TESTİ İÇİN ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU BİRUNİ LABORATUVARI 
0212 347 99 70 

2 COVİD-19 TESTİ NUMUNE TAKİP SORUMLUSU OSMAN SERİM 
0546 231 47 37 

3 ACİL DURUM EKİP LİDERİ AYSUN ANIL 
0532 607 65 97 

 

Misafir tarafından COVİD 19 testi talep edilmesi durumunda COVİD 19 testi ücretli olarak havalimanlarında 

veya konaklama tesisin anlaşmalı hastanesinde 30 Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk lirasına 

yapılmaktadır. 

Test yaptırılacak kuruluşun çalışma saatleri, testin içeriği, süresi ve test sonucu ülkenizin dönüşte covid-19 

testi zorunluluğu bulunması halinde, gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa maruz kalmamak için 

yolculuktan 48 saat önce test yaptırılması gerekmektedir. 

Yapılan test sonucu pozitif çıkması durumunda ise konaklama tesisin yönetimine, havalimanlarında ise 

danışma birimlerine hemen bilgi verilmesi gerekmektedir.  

Misafir tarafından test talep edilmesi durumunda misafir yukarıdaki bilgileri okumuş ve kabul etmiştir.  

Misafirlerin test yaptırmak istemeleri durumunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirilmiş tanı laboratuvarlardan 

aşağıdaki link veya QR Kodu üzerinden isim bilgilerine ulaşabilirler. Ayrıca misafir talebi durumunda 

tesisimizin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşundan test yaptırabilirler. 

Link: 

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

 

QR Kodu: 

 

 

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

