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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, 1593 saYılı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 26.06.2020 tarihinde

gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

cüNunvı:
çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdİt etmeye devam

.d.n ,. Dünya sagııı< Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nİtelendİrİlen Coronavİrüs

(Covid-19) ,uügrnrrİun vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek,

vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili

ınücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak için gereken tedbİrlerin kararlaŞtırılması.

KARAR:
CoVlD-l9 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileril Sa!ın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda

salgının/bulaşmantn toptum ,ugl,g, ve kamu düzeni açısından oluŞturduğu riski Yönetme,
soğal izolasyonu temİn, gtiveİlihesafeyi koruma ye..yqyı!ım hızını kontrol altında tutma

amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir,

AIınan tedbirlerin vaka artış oranları başta olmak üzere ortaya koYduğu olumlu

gelişmeler üzerine başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde ise; salgınla mücadelede

Jyrİn1u., gereken tem'el esaslar olan temizlil<, mhske ve mesafe şartlarının Yanı sıra.her

faaliyet, ığ l<olu veya mekan için alınması gereken tedbir/kurallar Koronavirüs Bilim
Kurulunun'önerileri dbgrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırılmaktadır.

Bu çerçeveoe ıo.Öı.zo20 tarihİ ve 536l sayılı yazı_ile |7.03.2020 tarihinden itibaren

f'aaliyetlerinin durdurutmasına karar verilen intjrnet kafeleri/salonları ile elektronik oYun

yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşuIlara bağı .olarak faaliyet

gosterebilecekleri Koronuri.ii. Bİlim Kurulu tarafından tespit edilerek.Ş*ğ]:k Bakanlığlnın

İs.oo.zozotarihlive l3588366-149 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığına bildirilmiŞtir.- 
İçışı".l Bakanlığını n 26.06.2020 tarihli ve 10202 sayılı Genelgesine gOre _İlgili

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Sayın

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik

oyun yerlerinin, faaliyetlerin e izii veren mevzuat hükümleri (işyeri AgTu ve Çalışma
dJr.,'İ".,."Gİı" yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkintedbirlere ilave olarak

aşağıda beliıtiIen tedbirlerin alınması l.ayaıyla70.0İ.ZOZO tarihinden itibaren faaliyetlerine

başlayabilecekleri değerlendirilm iştir.
A) Genel Esaslar
l. Bu işyerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri baŞta olmak üzere

bu Genelg.;d. y., alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafindan belirlenen kurallarla
ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlüdür.

2. Bu çerçevede işletmeciler tarafindan, genel kullanım alanlarına ve oturum

düzenine ilİşkin ..*uf. planı hazırlanacak, imernet kafeleri/salonları ve elektronik

oyun yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi
iğetmenin girişinde gortılebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun saYıda müŞteri

kabul edilecektir.



girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacaktır.

4. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynl
anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler döhil
edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak Şekilde
yapılacaktır.

5. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az l metre

mesafb kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecektir. Tek ünitede iki ve

daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az l metre mesafe olacaktır.

6. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi
unsurl arl a teması azaltıcı tedbirler alınacaktır.

7. internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesİz müŞteri Ya da

çalışan alınmayacaktır. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaYa devary

Ödiİecektir. Kullanılmış haskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve düzenli olarak

boşaltılacaktır.

8. Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluŞmasını

engellemek için giriş İaprsında tedbir alınacaktır. Bu kapsamda, dış kapıya iç_eriye

giİilmesini '.nğllğ..et basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının !". iki tarafından

İutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulacaktır.

9. İçeride ortak kullarum amacıy|a gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.

10. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün

olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanacİk, müşterilerin telq;^.ettiği/edeceği

cıdeıİe terminali (poS cihazı'vb.) her mi.İşteriden sonra mutlaka Yo70'l1k alkol ile

temizlenecek/dezenfekte edilecektir.

l 1. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb, ekipman

ve malzemeler her müşteri kuİlanİmından sonra o/o70'lıik alkolle silinecektir.

12. yiyecek/içecek servisi işletme personelİ tarafından mesafe kuralına uYgun

olarak yajılacak olup kişilerin yiyecİk ve içeceklerini kendilerinin almasına
m üsaade edilmeyecektir.

l3. çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler

kullanılacaktır.

14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, ÇaY

ocağı ve servis uıanlan, iç İşleri Bakanlığının 30.0j.20Zb tarihüi ve 8556 sayılı Genelgesi

hükümlerine ve CoVIn-İı-ı<apsamında-Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rilim Kurulu
tarafindan kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecektir

B) Personele Yönelik Önlemler
1. Personelin COVID- l 9'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri

hususunda bilgilenmesi sağlanacaktır.

2. personelin giriş/çıkışlarında vücut lsısı ölçümlerİ termal sensörlerle Ya da

temassız ateş ölçerl..ll yupİlucak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve

asgari 14 gün süreyle saklanacaktır.



3. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID-19
semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine
bildirecektir.

4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtİleri olan personel, tıbbİ
maske takılarak COVID-l9 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna
yönlendirilecektir.

5. COVID-I9 tanısı alan ve temaslısı personel illilçe sağlık müdürlüğü tarafindan
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.

6. Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da

kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiğİ veya en az
Yo70'|ik alkol içeren kolonya kullanacaktır.

7. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel
sürekli uyarılacaktır.

8. Personelin iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilecektir.

9. Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan
haricindeki çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacaktır.

l0. Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1metrelik mesafe korunacak
ve maske takılacaktır.

C) Müşterilere Yönelik Önlemler
l.-İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen

kuralları açİklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.

2. Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut lslsl 38

dereceden yüksek -olan kişilerin en yakr., sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi
sağlanacaktır. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.

3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-l9
vakası veya temaslısı kişiler internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine

alınmayacaktır.

4. Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre

mesafeyi korumaları hususunda uyarılması sağlanacaktır.

5. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine gİrmeden önce ağız ve

burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacaktır. İşletme sahiplerince
girişlerde yeterli miktarda-maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske

dağıtılacaktır. İçeride maske çıkarılmayacaktır.

6. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antisePtiği veYa

en azo/o70' lik alkol içeren kolonya kullanılacaktır.

Ç) Temizlik ve Hijyen
İ.-internet kafeleİi/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli

olarak temizlik yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir.



2.Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecektir. Toz
çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.

3. Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar
klavyeleri, mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri
gibi) temizliğine dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası
dezenfeksiyon için l/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çaybardağı) çamaşır
suYu (Sodyum hipoklorit Cas No: 768 |-52-9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun
olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri o^7};hk
alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.

4. Yizey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafindan verilen 'Biyosidaİ Ürün Ruhsatı'
bulunan yizey dezenfektanları kullanılabilecektir.

5. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası
uygun şekilde temizlenecektir. yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin
en az 600 C'da yıkanması sağlanacaktır.

6. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılacaktır.

7. Tuvaletlere tuvalet k6ğıdı ve tek kullanımlık k6ğıt havlu konulacaktır. Hava ile
el kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.

8. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.

9. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacaktır.

l0. Tuvalet dezenfeksiyonu için lll0 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7 681-52-9) kullanılacaktır.

ll.Temizlik YaPan Personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır.
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak,
ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.

72.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal
hav_a sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı
ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrulturrrdu yapılacaktır.

l3.Klima Ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafindan
hazırlanan _'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi''nie yer alan"..CoVID-l9KaPsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket
edilecektir.

14. İntemet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri
aÇılarak Yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması ,ugıuna"ukt,r.



D) Diğer Hususlar
Alışveriş merkezleri içerisinde

salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk
esaslar dAhilinde hizmet verebilecektir.

Bu kapsamda;

bulunan elektronik
oyun alanları hariç)

oyun merkezleri de (kaydırak,
bu Genelgede belirtilen usul ve

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27
kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin
sürdürmelerine,

ve 72 nci maddeleri uyarınca İnternet

faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımız doğrultusunda faaliyete baŞlayacak olan

internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin

sağlanmasına,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulması hususunun takibine;

uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak ıjzere;'

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiPleri

tarafından 392,00 TL, idari para cezas;ı uygulanmasına,

b. UmumİHıfzıssıtılıa Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3. 1 50,00 TL,

c. Türk Ceza Kanunu,nun Bulaşıcı Hastalıklara İıişkin Tedbirlere Aykırı Davranma

başlıklı 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbİrlere uYmaYan

1ri§i, iki oudon bi, ,rlo koİo, hool, ,rrorrrlo ,rroloodırrlır." hükmü uYa{lnca, bu hükme

uv111uy* ı.lşiı..in, haklarındu g.r.küi udüi işl.-ler takdir ve ifa edilmek üzere adli

makamlara bildirilmesine,

& n+."« }lqr4k



İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı
l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27.
tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

İl İdaresi Kanunu'nun 32lÇ maddesi ve
ve 72. maddeleri uyarınca, 26.06.2020
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