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ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, covid-19 Pandemi tedbirleri gergevesinde, 1593 sayrh Umumi

Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 20.08.2020 tarihinde gerqeklegtirilen

olaganiistii gdr0gmede aga[rdaki kararlart almrgtrr'

GUNDEM:
Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde baqlayarak ttim diiLnyayr tehdit etmeye devam eden

ve Diinya Salhk Orgi.iti.i tarafindan PANDEMi olarak nitelendirilen Coronaviriis (Covid-I9)

salgrnrndan vatandaglanmrzr korumak ve salgmtn yaytlmasrnt engellemek, vatandaglanmlzrn

safirgrna olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgrnda en etkili miicadele olan sosyal

mesafeyi sagtamak iqin gereken tedbirlerin kararlaqttnlmast

KARAR:

Covid-19 salgrnrnrn toplum saf,hlr ve kamu diizeni aglsrndan olu$turdugu riski yonetme,

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve tltm htztnt kontrol altlnda tutma amactyla

Sa!hk Bakanlrlr ve Koronaviriis Bilim Kurulunun <lnerileri, Sayrn Cumhurbagkantmtztn

talimatlart do[rultusunda birgok tedbir karart altnarak uygulamaya gegirilmigtir'

igeiisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat ddneminde ise salgrnla miicadelenin

genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallanntn yant stra her bir faaliyet alanr/i9 kolu

igin uirnlnu$ gereken onlemler ayrl ayn belirtenerek igletmelerin tekrar laaliyete gegmeleri

sa!lanmaktadrr.
Bu kapsamda 30.07.2020 tarihli ve 4883 sayrh 19 igleri Bakanhlr Sivil Toplumla

ve
urul

Ancak demeklerin genel kurul toPl

Bakanhkga izin verilebilecegi.

Bu kapsamda ig igleri Bakanhlr tarafindan izin verilmesi durumund4 derneklerin genel

kurut toplantrlannrn-sugtrt Bakanh[r ve Koronaviriis Bilim Kurulunun dnerileri baqta olmak

iizere temizlik, maske ve mesafe kurallan ile agagrda belirtilen tedbirler ve esaslar

gergevesinde, gerekli kogullar yerine getirilerek yaprlacakttr.

DU$UK KATILIMLI TOPLANTILARDA ALINMASI GEREKEN 6

1. Genel dnlemler
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1- Toplantrlar, temastan kagrnmak amactyla mtmkiin oldukga telekonferans ydntemiyle
yaprlmahdrr.

2- Toplantr igin mi.imkiinse dogal havalandtrmast olan (pencereli) odalar tercih
edilmelidir. > Merkezi havalandrrma sistemleri bulunan binalann havalandrrmast
%100 dofial hava sirkiilasyonunu saplayacak gekilde diizenlenmeli, havalandrrma

sistemlerinin bakrmr ve filtre defi$imleri iiLretici firma dnerileri dolrultusunda
yaprlmahdrr. Vantilat<irler gahgtrnlmamahdrr. Salhk Bakanhfr tarafindan hazrrlanan
"salgrn Ydnetimi ve Qahgma Rehberinde yer alan "COVID-l9 Kapsamtnda

Klima/Iklimlendirme Sistemlerinde Ahnacak Onlemlere uygun hareket edilmelidir.
3- Toplantr salonu ve salon giriginde COVID-!9 rinlemleri ile ilgili bilgilendirme afigleri

(el yrkama, maske kullammr, sosyal mesafe ve toplantr salonunda uyulmasr gereken

kurallar) asrlmahdrr.
4- Toplantr srrastnda su haricinde herhangi bir gey yenilip igilmemelidir.
5- Toplantr siireleri miimkiin oldu[unca krsa tutulmah, toplantlrun uzamasl durumunda

ara verilmeli ve pencereler agrlarak ortam havalandrnlmasr yaprlmahdrr.

6- Toplantr salonlannrn temizligi giinliik olarak yaprlmah ve salonlar diizenli gekilde

havalandrnlmahdrr.
7- Toplantr salonlannrn temizliginde ozellikle srk dokunulan yiizeylerin (kapr kollan,

kollann dayamldrlr yerler, masalar, sandalye kolgaklarr) temizlifine dikkat

edilmelidir. Bu amagla, su ve deterjanla temizlik sonrasr dezenfeksiyon igin l/100
sulandrnlmrg (5 litre suya yanm kiigiik gay bardafir) gama$rr su].r] (Sodyum hipoklorit
Cas No: '7681-52-g) kullamlabilir. Klor bileqikleri ytizeylerde korozyon oluqturabilir.

Dayamkh yiizeyler igin kullamlmasr dnerilen bir dezenfektandtr. Tuvalet

dezenfeksiyonu igin 1/10 sulandrnlmrq gamagrr suytr (Sodfum hipoklorit Cas No:

7 681 -52-9) kullanlmahdrr.
g- Klor bilegiklerinin uygun olmadr[r bilgisayar klavyeleri, telefon ve diger cihaz

yiizeyleri %7o,lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sallanmahdrr. Yiizeylerin

iezenfeksiyonu igin; viriislere etkinli[i gdsterilmiq etken maddeleri igeren ve Salhk
Bakanhfr iarafindan verilen 'Biyosidal Urti,n Ruhsatr' bulunan yiizey dezenfektanlarr

da kullamlabilir.
9- Temizlik yapan personel trbbi maske ve eldiven kullanmahdrr.

10- Temizlik 
'sonrasinda 

personel maske ve eldivenlerini grkanp gtip kutusuna atmah.

ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yrkamahdrr.

Toplanh Salonu ve Katrhmcrlara Ytinelik Ahnmasr Gereken Onlemler
1- Toplantr salonuna gdrevli personel dahil 4 metrekareye I kigi di.igecek qekilde

planlama yaprlmahdlr.
2- ioplantr salonunda oturma diizeni her y6n e ert az I metre sosyal mesafe olacak gekilde

saPlanmaldrr.
3- Tolplantrya katrlacak ki$iler toplantr boyunca mutlaka maskelerini uygun gekilde

takmah ve toplantr bagkam kahhmcrlann toplantr bolunca maskelerini grkarmamalan

konusunda uyanda bulunmahdtr.
4- Toplantr salonunun giriginde el antiseptigi bulunmah, kigiler toplantr salonuna

girerken ve grkarken el antiseptili kullanmaldrr'
5- f,Atimkiin oldukEa belge ve evraklar bilgisayar sistemleri iizerinden iglem gcirmeli, e-

imza kullamlmihdrr. lslak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmah ve strayla

sosyal mesafe gdzetilerek ewak imzalanmahdrr. Kigiler evraklafl imzalarken gahsi

kalimlerini kullanmah ve bu kalemler ortaklaga kullamlmamahdrr'
6- Toplantrdan sonra ti.im katrhmcrlann adlan ve iletigim bilgileri en g li gln

saklanmahdrr. Bir veya daha fazla katrhmcr toplantrdan sonraki 14 giiLn iginde COVID-

19 belirtileri gdsterdi[inde bu uygulama il/ilge salhk miidii,rliifii yetkililerinin
temashlan izlemelerine yardrmct olacaktrr.



7- EPer toplantrda bulunan biri, toplantr sonrasr COVID-I9 tamsr altrsa Temaslt

de[erlendirilmesi yaprhrken, COVID-l9 pozitif kiqinin semptom baqlangrcrndan

dnceki 48 saatten itibaren temashlan delerlendirmeye ahnmah ve bu durum tiiLrn

kahhmcrlara bildirilmelidir. Bu kigiler maske takarak ige devam etmeli, 14 giin

boyunca COVID-I9 ile iliqkili olabilecek belirtiler yrintinden kendilerini izlemelidir.
Bu siire igerisinde COVID-l9 belirtileri gdsterenler iUilge salhk miidiirliikleri
tarafindan Salhk Bakanllr tarafindan hazrrlanan COVID-19 Rehberine g6re

ydnetilmelidir.
8- Toplantr salonlanmn temizligi ofis ve i9 yerlerinin genel temizliline uygun olarak

yaprlmahdrr.

GENi$ KATILIMLI TOPLANTILARDA ALINMASI GEREKEN OXI.BPTTNN

covlD-I9,a ydnelik onlemleri iqeren bilgilendirici afigler/panolar (salon kapasitesi,

sosyal mesafe, masie, el hijyeni bilgileri) giriglere asrlmahdrr. COVID-lg bulaSma riskini en

aza indirmek igin aqa[rdaki dnlemlere uyulmahdrr.

l. Genel Onlemler
1- Toplantrlar, bulagma riskini azaltmak amacryla miirnki.in oldukga agrk havada

yaprlmah ve stire miimktin oldulu kadar krsa tutulmaltdtr.
2- bernekler, sosyal mesafe dnlemlerini almakla yi.ikiiLrnliidiir. Genel kullanrm alanlanna

ve oturma diizanine iligkin sosyal mesafe plam haztrlanmah, tesisin misafir kapasitesi

sosyal mesafe plamna g6re belirlenmeli, bu kapasiteye uygun saytda misafir kabul

ediimeli ve kapasite bilgisi tesisin giriginde gdriilebilir bir yere asrlmahdrr. Aynca,

tesis girig holiinde veya drg cephesinde ve misafir ile personelin kolayca gdrebilecegi

g"nei k ll*,m alanlannda, tesiste uygulanan ve uyulmasr gereken COVID-I9
tedbirleri ve kurallanmn yer aldr!,r panolar diizenlenmelidir'

3- Tesisin srra olugabilecek ttirn alanlannda (girig, lavabo dnleri vb.) en az I metre ara ile

sosyal mesafe igaretlemeleri yaprlmaldrr.
+- toitantr Salonlanrun giriglerinde ve igerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe,

maske kullanrmr ve el temizliliyle ilgili afi;ler asrlmahdrr'

5- Toplantr salonlanna maske takrlarak girilmeli, tdren ve kutlamalar si.irecinde de maske

takrlmasr siirdiiriilmelidir.
6- Bu alanlarda 6nlemlere uyumun kontrolii ile ilgili bir personel gcirevlendirilmeli, bu

personel sosyal mesafe vi maske kullammr konusunda gerekli uyanlarr yapmaldrr.

7- Merkezi havalandrrma sistemleri bulunan alanlann havalandtrmast do[al hava

sirkiilasyonunu sallayacak gekilde diiaenlenmeti, kapr ve pencereler agrk brrakrlarak

do[al havalandrrria 
'saflanmah ve lgili

otiak Saghk Bakanhlrmn iklimlend rdtr'

Bekleme 
-odalan gibillanlar igin m reli)

odalar tercih edilmelidir.
8- Toplantr salonlannda 4 metrekareye bir kiEi diigecek gekilde personel, gorevli ve

davetli planlamasr yaprlmah, igeriye ahnmasr gereken kigi sayrsr buna gtire

diizenlenmelidir.
9- Asans<irlerin kullanrmr stmrlandrnlmahdrr. Kapasitesinin iigte biri sayrda kiginin

binmesine izin verilmeli ve bu sayr asans6r giriginde belirtilmetidir. Asansdr igerisinde

sosyal mesafeyi korumak amacryla kigilerin durmasr gereken alanlar, aralannda en az

1 metre mesafe olacak gekilde yer igaretleriyle belirlenmelidir' 
tr_.a__--r
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10- Ate$, dksiiriik, burun akrnfist, solunum s*rntrsr belirtileri olan / geligen, COVID-l9
tansr alan veya temasltst gahganlar ve misafirler trbbi maske takrlarak COVID-19
y<iniinden defierlendirilmek iizere safhk kurumuna y6nlendirilmelidir.

11- Toplantr salonlanna gelen ziyaretgi ve gahganlann ategi dlqiilmelidir. Ateq 6lgen
personel trbbi maske ve ytiz koruyucu kullanmahdrr. Ategi 38"C'dan ytiksek olanlar
igeri ahnmamahdrr.

12- Toplantrlarda yiyecek igecek ikamr olmasr durumunda Safihk Bakanhgr tarafindan
hazrrlanan "COVID-19 kapsamrnda Restoran, Lokant4 Kafe Pastane, B6rek9i, Tathcr

ve igerisinde Yeme-iqme Hizmeti Sunan iqletmelerde Ahnmasr Gereken Onlemler"
dikkate ahnmahdrr.

Davetiyelerinde;

13- COVID-19 nedeni ile biitiin misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve toplantr boyunca

maske kullanmalan,
14- Toplantr salonu giriglerinde ate$ dlgiimii yaprlacafir ve ategi 38'C dereceden yiiksek

olanlar ile semptom gtisterenlerin salona altnamayacagl, en yakln sa[hk kuruluquna

bagvurmalan gerektifi,
15- Toplantr siiresince ve giriq grkrglarda sosyal mesafe kurallanna uyulmasr gerektigi,

konularrnda bilgi ve uyarr yazrlan bulunmahdrr.
16- Toplantr salonlannda bulunan bi.ifelerde maske kullammr, hijyen ve sosyal mesafenin

korunmasr ile ilgili tedbirlere uFrlmah, buralarda tek kullanrmhk bardak, tabak vb.

malzemeler kullamlmahdrr. Bu hizmetlerin sunumu strastnda Saghk Bakanhlr
tarafindan yayrmlanan *covlD-19 Kapsamrnda Biife, Kantin ve Bayilerde Altnmast

Gereken Onlemler"e uyulmahdrr.
17-Vale hizmeti veriliyorsa, vale maske kullanmah ve araglara maskesiz binmemelidir.

Valeler eldiven kullanmamahdrr, her arag teslim alma ve teslim etme hizmetinden 6nce

ve sonra eller alkol bazh el antiseptifi ile temizlenmelidir.
18- Toplantr salonlannda salgrn dtineminde kapah alanlarda ulagtlabilir alanlarda el

antisepti[i bulundurutmahdr. COVID-I9 bulaqma riskini anrraca[r igin I metreden

yakrn temas gerektiren aktiviteler yaprlmamahdrr.

19- bavetlileri salona taqryacak servislerde Salhk Bakanhpr tarafindan yayrmlanan
*COVID-I9 Kapsamrnda Personel Servis Araglanyla ilgiti Altnmast Gereken

6nlemler"e uyulmahdrr.

2. Toplantr Salonlannda Gdrevli Personele Yiinelik Onlemler
1- personelin COVID-19'un bulagma yottarr ve korunma Onlemleri hususunda bilgilenmesi

saSlanmahdrr.
2- Ate$, 6ksiiriik, burun aklntlsl, solunum srkrntrsr belirtileri olan / geligen gallqanlar trbbi maske

takrlarak COVID-19 ydniinden de[erlendirilmek iizere sa[ltk kurumuna ytinlendirilmelidir.

3- Personelin tiimii kurallna uygun maske takmah, maske nemlendikge ya da kirlendikqe

deliqtirilmeli, de!igtirilmesi dncesinde ve sonrasrnda el antisepti[i kullanrlmaLdrr.

4- Personelin el hijyenine dikkat etmesi sallanmaltdrr.
5- El hijyenini sallamak igin, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla ytkanmalt, su ve

sabunun olmadigr durumlarda alkol bazh el antiseptif,i kullanrlmahdrr. Antiseptik igeren sabun

kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

6- Personel, dinlenme alanlannda en az I metrelik sosyal mesafeyi korumalt ve maske takmayl

siirdtirmelidir. Yemek yerken ya da su/gay&ahve igilirken, maske gtkartlacalr igin bunun

yaprldr!,r kapah alanda aynr anda birden fazla kiginin olmamasr sallanmahdrr' Clivenlikten

ioiumtu perionel tarafrndan iist aramasl yaprlacaksa I metreden yakln temas olastltf,t vardtr.

Trbbi maikeye ek olarak gozlnVyt:z koruyucu kullanrlmahdrr. Bu ekipmanlar kigiye 6zeldir.

Viicut salgrlanyla g6zte g6riiliir bir kirlenme olasrltlr yoksa eldiven kullanrlmamahd rr. El

hijyeni safilanmahdtr.

b,- 'tN^{ d>r",""4



7- Eper toplantrda bulunan bir personel toplantr sonrasr COVID-19 tantst altrsa bu durum tiim
personele bildirilmelidir. Temashlar illilge salhk miidtirliikleri tarafindan Sathk Bakanltfit
tarafindan hazrrlanan COVID-19 Rehberine g<ire y<inetilmelidir.
3. Toplantr Salontannda Siireg Yiinetimi ve Davetlilere Yiinelik Ahnmasr Gereken

6nlemler
1- Toplantr salonu giriginde COVID-19 dnlemleri ile ilgili bilgilendirme afiqleri (el ytkama.

maske kullanrmt, sosyal mesafe ve toplantt salonunda uyulmast gereken kurallar)
astlmaltdtr.

2- Toplantr salonunun giriginde ve iginde el antiseptifii bulunmah, kiqiler toplantr salonuna
girerken ve grkarken el antiseptigi kullanmalrdtr.

3- Toplantrya katrlacak kiqiler toplantr s0resi boyunca mutlaka maskelerini uygun gekilde

takmahdrr.
4- Toplanh salonunun giriginde sosyal mesafenin korunmastna ydnelik olarak yer

igaretlemeleri yaprlmah; davetlilerin kendileri ve gahganlar arasrndaki sosyal mesafe (en az

I metre) korunmalldlr.
5- Toplantr salonuna gelen ziyaretgi ve gah;anlarrn ategi dlgiilmelidir. Ate$ olgen personel

trbbi maskeye ek olarak yiiz koruytcu kullanmahdrr. Ategi 38 oC'dan yiiksek olanlar igeri
ahnmamahdrr.

6- Toplantr salonun girigindeki kargrlama tdreninde tokalaqma ya da kucaklama./ sartlma
yaprlmamah, sosyal mesafe korunmahdrr.

7- Toplantr salonunda gdrevli personel dahil 4 metrekareye I kigi diiqecek qekilde planlama
yaprlmahdrr.

8- Toplantr salonunda oturma dtizeni her yOne en az I metre sosyal mesafe olacak gekilde

saIlanmahdrr.
9- Toplantr sonrasrnda ulurlama merasiminde tokalagma ya da kucaklama/sartlma

yaprlmamah, sosyal mesafe korunmaltdrr.
10- Toplu fotograf gekimleri yaprlmamahdrr, fotograf gekim leri sosyal mesafe kurahna uyarak

qekilmelidir.
11- Toplantrya davetli tiim katrhmcrlarrn adlan ve iletigim bilgileri en az14 gljn saklanmahdrr.

Bir veya daha fazla davetli toplantrdan sonraki l4 giln iginde COVID-19 tanrst aldtptnda bu

uygulama illilge sa!hk miidiirliilti yetkililerinin temaslrlarr izlemelerine yardtmcr olacaktrr.
4, Ortam Temizlili, Dezenfeksiyonu ve Havalandrrmast

1- Toplantr salonlarrnrn temizlif,i giinltik olarak genel temizlifiine uygun olarak yaprlmalt ve

salonlar diizenli qekilde havalandtrtlmaltdtr.
2- Salonlarrnrn temizli!inde 6zellikle srk dokunulan yiizeylerin (kapt kollart, kollartn

dayanrldr[r yerler, masalar, sandalye kolgaklan) temizli!ine dikkat edilmelidir. Bu amagla,

su ve deterjanla temizlik sonrasr dezenfeksiyon igin l/100 sulandtrtlmtg (5 litre suya yartm
ki.igiik gay bardalr) gamagrr suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullantlabilir.
Klor bilegikleri yiizeylerde korozyon olugturabilir. Dayanrklr ytizeyler igin kullanrlmasr

6nerilen bir dezenfektandrr. Tuvalet dezenfeksiyonu igin l/10 sulandrnlmrg gamaglr su;,rl

(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanrlmahdrr.
3- Klor bileqiklerinin uygun olmadrf,r bilgisayar klaryeleri, telefon ve diler cihaz yiizeyleri

%70' I ik alkolle silinerek dezenfeksiyon sa[lanmahdrr.
4- YUzeylerin dezenfeksiyonu igin; viriislere etkinli[i g6sterilmiq etken maddeleri igeren ve

Sallrk Bakanhlr taraftndan verilen 'Biyosidal Uriin Ruhsatr' bulunan yiizey
dezenfektanlarr da kullantlabilir.

5- Temizlik yapan personel hbbi maske ve eldiven kullanmahdrr.
6- Temizlik sonrastnda personelin maske ve eldivenlerini grkarrp pedalh, kapakh 96p kutusuna

atmasr, yrkanabilir bez maske kullandrysa yenisiyle de!igtirmesi ve ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yrkamasr, sabun ve suyun olmadr[r durumlarda el antiseptigi
kullanmasr saf,lanmahdrr.

7- Tuvaletlerin girig kaprlan miimktnse otomatik kapr sistemi olarak

hr^. )}-1 ,\}-*1



diizenlenememesi halinde girig kaprlannrn kollarrnrn srk srk dezenfeksiyonu sa!lanmahdrr.

8- Tuvaletlere el ytkama ve maske kullantmr ile ilgili afi;ler asrlmaltdlr.
9- Hepafilitreli hava akrmr ile gahgan el kurutma cihazlan drgrnda el kurutma cihazlan

kullanrlmamahdrr.
10- Tuvaletlerde srvr sabun bulundurulmah ve devamhhlr sa[lanmalrdrr. Antiseptik igeren

sabuna gerek yoktur.
1l- Tuvaletlerde bataryalar ve sabunluklar miimkiinse fotoselli olmahdrr'
12- Merkezi havalandrrma sistemleri bulunan alanlann havalandtrmasr dolal hava

sirkiilasyonunu sallayacak gekilde diizenlenmeli, kapr ve pencereler agtk brraktlarak do[al
havalandrma safilanmah ve havalandrrma sistemlerinin kullantmt ile ilgili olarak Salhk
Bakanhprnrn iklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyT rlmahdrr

Kaymakamhklar ve ilgili Kurumlanmrzca konu hakkrnda gerekli hassasiyetin

gdsterilerek uygulamamn yukanda belirtilen gergevede eksiksiz bir gekilde yerine

getirilmesinin saglanmasma, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrfzrssrhha Kanununun

282'nci maddesi gerelince idari para cezast verilmesine, aykrnhfrn durumuna g<ire Kanunun
ilgili maddeleri geregince iqlem yaprlmasrna, konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Ttirk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna,

Oy birliliyle karar verilmigtir.

ilge Umumi Hrfzrssthha Kurulu'nun aldrlr kararlara ululmamast halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak iizere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerepince kolluk kuwetleri ve zabrta ekipleri
tarafndan 392,00 TL, idari para cezasr uygulanmastna,
b. Umumi Htfztssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gere$ince 3. lllfullp,
c. Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastahklara iligkin Tedbirlere Aykrn Davranma

baghkh 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alrnan tedbirlere uymayan

kiSi, iki avdan bir wla kadar haois cezasula cezalandrnhr,'' hUkmii uyarlnca, bu htikme

uymayan kigilerin, haklannda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek iizere adli
makamlara bildirilmesine,

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumvzc4 5442 sayir il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve 1593

sayrh Umumi Hrfzrssthha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 20.O8.2O2O tarihinde

oybirliii ile karar verilmigtir. N/^
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