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Karar No :2020 I 55
Karar Tarihi z 25111612020

il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igigleri BakanlrIr'nn 24.06.2020 tarihli ve Iiler Idanesi
Genel Mi.idi.irli.i$i.i ifadeli l0ll6 sayrlr "Dijpiirn Torenlerirnde Uygulanacak Tedbirlr:r" konulu
genelgesi gengevesinde gerrekli kararlan alnrak izere. 1593 sayrlr Umunrri Hrfzrssrlnha
Kanunu'nun

26. rnaddesine istinaden 25.06.2020 tarihinde gergeklegtirilen,rlalantistti

goriigmede aqafrdaki kararlan almrgtrr.

GUNDEryI:
Ttim dtinyayr tehdit etmeye devam eden ve Dtinya Sa$rk Orgiltti tarafrndan F'ANDEMi
olarak nitelendirilen Koronavirtis (Covid-19) salgrnrndan iilkemizi ve vatandaglannrrzr
korumak ve salgrntn yayrlmasrnr engellemok igin yukarrda zikredilen genelge ve Covid-l9
Salgrn Yonetimi ve Qalrgma Rehberi uyannca gereken kararlann alrnmasr.

KAR'\R:
Igigleri Bakanlr[r'nrn yukanda zikredilen genelgesiyle;

Koronavirtis salgrnrnrn gori.ildiigi.i andan itibaren, Sia$rk Bakanlrlr ve Bilim'Kurulunun
onerileri, Sayrn Cumhurbagkanrm zrntalimatrlaLrr do[rultus;unda salgrnrn/bulagrn toplum sa[lrgr
ve kamu dti:zeni agrsrndan olugturdu[u riski yonetme, sosyal izolasyonu tremin, gtivr:nli
mesaf-eyi koruma ve yayrlrm hrzrnr kontrol altrnda tutmak amacryla birgok tedbin kararrnrn
al rnarak uygu lamaya gegiri lm ig oldufu,
Alrnan tedbirler sonucunda viri.istin yayrlrna ve b,ula$ma hrzrnrn azalmast, vaka artrg
hrzrnrn diiqi.irge geg:mesi yontinde kaydedilen olunrlu lgeligmeler do[rultusunda kontrollti
normalfegrne silrecine gegilmiq, Sayrn Cumhurbagkanrmrztn Bagkanlrlrnda 9 Ha:ilran 2t)20
tarihinde toplanan Cumhurbagkanlr[r Kabinesinde I]ilim Kurulunun onerileri do[rultusunda
di.igi.in salonlarrnrn I Temrmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun gekilde
h izmet vermeye bag layabil ecekleri karart al I nnn r g oldulundan bah isle;
Bu kapsamda di.i$iin toreni igin kullanrlacak nrekdnlarrn faaliyetlerine izin ve,ren
mevzuat hiikiimleri (Igyeri ,\gma ve Qalrgma Fi.uhsatlarrna iligkin Yonetmelik vl,.) ile ig sa!lr[r
ve gtivenliIine iligkin tedbirlere ilave olarak genelgerle be,lirtilen tedbirlerin altnma:;t gerektiIi
bildirilerek,
Valililk/Kayrnakamlrklarca diigiin torgni yaprilacak mek6nlarrn faaliyetlerini genelgede
belirtilen kurallara gore slirdtirrneleri iqin [Jrnurni Hrfzrssrhha Kanununun 27 ve 72 nci
rnaddeleri uyitnnca gerekli kararlarrn alrnnrasr. konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gosterile:rek
uygularnanrn genelgede trelirtilen gergevede eksiksiz bir qekilde yerine getirilmesinin
sa[lanmasr, tr;dbirle,re uymayanlarla ilgili olarilk y'aserl iglcmlerin yaprlmast isterrmi;;tir.
Soz konusu genelge ile

bildirilen usul ve esaslar rgrfirnda Kurulumuzca

yarptletn gori.ii;tne

sonucunda;

l.

ilirnizdeki di.iftn salonlannrn ve agrl</krr/bahge diifi.inleri igin kullanrlitn ntekdnlarrnl
a) Dri.igiin toreni igin kullanrlacak mekAnlann faaliyetlerine izin veren mev2luat
htiktimleri (i;yeri Agma ve Qalugma Ruhsatlanna tligkin Yonetmelik vb.) ile i9 sa[lrgr ve
giiven I i[ine iliqkin ledbirlele uyulmasr,
b) A.yrrca, yukarrda zikredilen genelge rgrfrnda hazrlanan ve kara mrza ,:kli listede

\

I 'l'emmuz

2020 tarihinden itibarefr hizrnet venneye baglayabileceklerine.,

2. Yukarrda belirtilr:n hususlann uy$ulanmasrnrn, takip ve denetiminin genel kolluk
birimleri, belediyeler, il ve ilge Sallrk Mtidiirliikleri taraflndan yaprlmaslna,
3. Il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'n$n aldr$r kararlara uyulmamasr halinde ve her
seferinde ayn ayn olmak lzere;
a) Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gere[ince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereiiince 392,00 TL idari para cetasl
uygulanmasrna,

c) TUrk Ceza Kanunu'nun Bulaqrcr Flastalrklara iligkin Tedbirlere Ayl<lrr Davranma
baglrklr 195. maddesinde yer alan"... yetkili makamlarc:r alrnan tedbirlere uyrnayim kiqi, iki
aydan bir yrla kadar hapisr cezasryla oezal6ndrrrlrr." hiikmti uyannca, bu hi.ikmer uymayan
kigilerin, haklannda gerel:li adli iglemler takdir ve ifa edilmek i.izere adli makamllara
bildirilmesine,
d) Igyerleri ve firmalar hakkrnd4 ilgili mevz:uat uyannca gerekli yaptrrrmlarrn
uygulanmasrna,

Il Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca.5442 sayrlr il idaresi Kanunu'nun ll/C maddesi
ve f 593 sayrlr Urnumi Hrlzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 115.06.2t)20
tarihinde oybirli!i ile karar verilmigtir.
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ANTALYA IL UMUMI HI]FZISSIHHA KURULU'NUN
25.06.2020 ]IARIHLi VE 2O2OI55 NO.LIJ KARARININ EKi
DUG{JN T6RE,NLERI iQiN KULLANILACAK MEKANLARIN

nRnliverleRiNe iziN vnneN MEV2lunr HUrcUvleni
(r$yERI AqrMA vE QALI$MA RUHSATLARTNA ir-igxiN voNErvrelix vn.; ile ig
snclrcr ve cuveNliGiNe iligriN TTIDBTRLERE TLAVE oLARAK trylrt-MAsr
GEREKEN USL'L VE ESASLAR
A) Genel Esaslar

l.

Di.iftinler, bulagma riskini azaltmak amacryla mi.imki.in oldukga agrk

havada

yaprlacak ve sijre krsa tutulacaktrr.

2. Di.i[iinlerin yaprlaca[r mekdnlarrn igletmecileri/sorumlulan taraLfinrlan

genel

kullanrm alanlarrna ve oturma diizenine iliskin mesafe planr hazrrlanacak, diifltin mekAnrntn
misafir kapasitesi mesafe planrna gdre belinlenecek, bu kapasiteye uygun saytda misafir karbul
edilecek ve kapasite bilgisi di.i[iln mekdnrnrn giriginrde gdrtilebilir bir yere asrlacahtrr.
Haztrlanan plan gergevesinde mekdnrn giriplerinde ve srra olugabilecek her noktada mesa;leyi
sa[lamaya yard rmcr yer i q;aretlemeleri yapr lacaktt r.
3. Ternizlik, maske ve mesafe kurallarr ile uyuhnast gereken diler kuralllara iligkin
bilgilendirnre afigleri diifftin yaprlacak mekAnlarrn giriiglerine ve igerisinde uyglrn yerlere
asr

lacaktr r.

4. Misafirlerin giri;rlerde mutlaka ateq 6lgtimleri yaprlacak, 38 0C'den yi.iksek olan
kigilerin ern yakrn sa$rk kuruluguna yonlendirilmesi saflanacaktrr. Ateg olgen
personel/sorumlu trbbi maske ve yUz koruyucu kullanacaktrr.
5. Diifi.in mekAnlannrn giriglerinde ve ortak kullanrm alanlarrnda (ana salon, bina girigi,
kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptili veya clezenfektan bulundumlacak, tentast
m0mki.in ofdu$unca azaltabilmek igin bunfann miimkUrnse fotoselli olmalarlve rnisafirlr:rin
ellerini dezenfektan/el antiseptili ile tenrizlernelerinden sonra igeri giriqleri saglanacaktrr.
6. Her masada yetrerli sayrda en az o/o70 alkol igeren kolonya veya el antiseprtifi
bulunduru lacaktrr.
7. Dtifiin yaprlacak mekdnlara maskg takrlarak girilecek, igletme sahiplerince giriglerde
yeterli miktarda lnaske bulundurulacak, rtnaskesiz misafirlere girigte maske daiirtrlacal<trr.
Ayrrca maskelerin di.igi.in s0recinde de taktlmrasr (gelin, dlamat, nikdh memuru ve gahitler dAhil
olmak tizer,e) sa4anacakttr.
8. Gelin ve damadrn bekleme odalart gibi alanlar igin mi.imki.inse dolal havalandtrnnast
olan (pence,reli) odalar tercih eclilecektir.
9. DtiL$i.in es;nasrnda veya akabinde yernek ikramt olmast durumunda. Szr[lrli Bakarrlr[r
tarafindan l'razrlanan "C(fVID-19 Kapsarhrnda Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Bdrekgi,
Tatlrcr ve igerisinde Yem,e- igme Hizmeti Sunan iqletnrelerde Altnmast Gerelken Onlemler"

ile ruhsatlarnda yazrlt velveya ilgili nieslek
uyu lm
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I

odalannca belirlenrnig gallllma saatlerine

ecektir.

10. lf{isafirllerin oturma cli.izeni mas4lar arasr en etz 1,5 metre, sandalyeler

etrast 60 cm

olacak geki lde diizenlener:ekti r.
11. N4esafe ve oturma dtizeni kurallarr, aynr evde oturan gekirdek ailedr:n c,lan mit;afir
grubu igin rrygulanmayacakttr.

12. Di.i[tinlerde kargrlama, u[url4ma
kucaklama/sart lma yaprlrnayacak, mesafe

ve takr

merasiminde tokalaqnna

korunacakttr.

ya

da

13. l'akr merasimi. hediyelerin diigtin mekAnrnrn uygun bir yerinde bulundurulacak
sandrk vb. bir toplama kutusuna konulmast :;eklinde

yaprlacaktrr.

t

ln
I

l

i yapabi leceltir
rfta bulunulan mevzuat kapsamrnda dii$i.in
sa neden olabilecek ya da mesafll kuralrna
osteri yaprrlmayacaktrr (gelin ve damat harig).
yayrnr (canh mi.izik dahil) yaprlabilecektir.
citler, Koronaviriis Bilim Kurulu tarafinrlan
Onlemler" ile ilgili tedbirlere riayi:t edilnresi
i l) kullan rma agr labi lecektir.
/kafeteryalarda temizlik, maske kullantmt ve
acak, buralarda tek kullanrlnlrk bardak, tabak
sunumu s;rras n da Saflt k Bakan hfir tarafinrJan
m

atla bireysel fotofraf geki

m

t

,

Kantin ve Bayilerde Alrnmasr

Gerelken

ulan konulacak, bu kutulartn sadece maske,
lirtilecek ve bu atrklar imha edilirken diEer
nlara tagryacak otobi.is/minibiislerde Sai!ltk
Kapsamrnda Personel Servis Araglzrnyla Ilgili
Alrnmasr Gereken 6nlem ler"e uyulac4kttr
20. Park hizmetinin verilmesi hali
direksiyon, vites vb.) temiizlendikten sonra

aragta temas edilen her nokta (kapr kolu,
misafi re teslim edilecektir.

21. Asansorlerin kullantmt stnlrla rrrlacak, kapasitesinin i.igte biri sayrda kiginin
binmesine izin verilecek ve bu sayt asa stir girigind,e belirtilecektir. Asansor igerisinde
mesafeyi korumak amacryla kigilerin du asr gereken alanlar, aralartnda efl a;z I rnr:tre
mesafe olacak gekilde yer igaretleriyle beli lenecektir.
B) Diifiin Yaprlacak Mekflnlarla ilgi esaslar:
nler;
l. Kapah Alanlarda Yaprlaca\
nlerde mekdnrn sa[lrklr havalandrrtlmast'igin
a) Kapah alanlarcla yaprlacak
iki diiEtin arasrnda en az I saatlik Zam n brrakrlacak, bu si.ire zarfinda gartlara gtire
e do[al ha'va sirktilasyonu s4llanacaktlr.
kapr/pencere agrlarak veya merkezi si
ekdnlarda bulunan gocuk oyun alarrrlart
b) DiiIiin yaprlacak kapa
kullanrlmavacaktrr.
r[acak Dii[iinlerde :
2. Agrk/Krr/Bahge vb. Y
Agrk rnekAnlarda bulunan gocuk oynt 4lanlanndalki srk dokunulan yi.ifeylerin terhizlik
ve dezenfeksiyonu sa$anacaktrr. Ulagrl ilir alanlarda el antiseptipi br{rlundurulaqalcttr.
Koronavirtis (C{)VID-19) bulaqm{ ri ini artrracafr igin I metrqd$n yakrn tBmas
gerektiren aktiviteler yapl I mayacaktrr.
3. Kily Usulii/Sokark Diifiin
rrira dair bildirimde bulunurkelr, kendilerine; iqbu
a) Dtiftin sahipleri diigi.in y
dti[i.in sahiplerinden brlr irsul rre esaslara
usul ve esaslar tebli[ edilecek, ayn
lr.
uyulacafirna il i gkin taahhiitname (Ek- ) alr
b) Yemek verilmesi durumun at kull an rm I rk m alzemel er (gatal, kagr k, tabaf'vb.)
tercih edilecektir.
C) Dtiftin Esnasrnda veya Akabi
1. Kokteyl vb. masalarr aras;' en az

2. Her masada yeterli sayrda
bulundurulacaktlr.

vb. lEtkinlik Olmast DrLrumundai
metre olacak gekilde dilzenlbnecektir.
oh70 alkol igeren kolonya veya el antisBptipi
trnda. b[ifede bulunan yiyeceklerin mis4firler
lerle temas kurmalartnt engelleyici bi4 ,cam
lerin onlemler ddhilinde bir gdrevli tarafrrrdan
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4. Ortak kullanrmda olan gaylkahve makinasr. sebil, igecek makinasr rre benzeri
cihazlann person e I vasr

tas r yl a ku

I

I

an r rn r na mi.isaad e ed

i I ecekti

r.

Ortam Temizli[i, ]Dezenfeksiyonu ve Havalandrrmasr:
1. Di.igi.inmekdnlannrntemizli[igiinliikolarakyap,rlacakvebumekAnlardi.izenliolaral<

D)

havaland rn lacaktrr.

2. DUIUn mekAnlarrnrn temizli[inde 6zellikle
azami d i.izeyde

d

i

kkat

ed i lecekti

srl< dokunulan

yiizeylerin temizligine

r.

3. Ternizlik yapan personel trbbi maske ve eldiven kullanacaktrr.
4. Genel tuvaletlerirr giriq kaprsr mUmkiinse otomatik kapr sistemi olarak diizenlenecrek.,
di.izenlenememesi halinde uygun gekilde paravan konullarak girig kaptlart agrk tutulacakttr.
Aynca tuvaletlerrJe devamlr srvr sabun, tuvalet kA[rdr, kd[rt havlu ve giip kutusu
bulundurulacak vr: temasr mi.imki.in oldufiunca azaltabilmek igin musluklarrn, srvr sabun
i.initelerinin miimk.tinse fotoselli olmalarr sa$lanacaktrr. El kurutmacihazlarnrLn kullanrmrna
izin veri hneyecekl.i r.
5. Merkezi havalandrrma sistemleri bulunan alilnlarrn havalandrrmas;r do[al hava
sirktilasyonunu sa$ayacak gekilde dijzenlenecek, kapr ve pencereler agrk brrakrlarak dc,[al
havalandrrma sa!lanacak ve havalandrrma sistemleriniin kullanrmr ile ilgili olarak Sajiltk
Bakanlr[rnrn Tklinrlendirnre Rehberinde belirtilen kurallara uyulacaktrr.
E) Diifiin Yatrlrlacak Mekinlarda Gtirevli Personele Yiinelik Onlemler':
l.Personelin COVID-19'un bulagmaL yollarr \/e korunma onlemle,ri hususunda
bi lgi lenmesi safl anacaktr r.
2. Personel giriginde, el dezenfeksiyonu veya antis;epti[i bulundurulacakttr.
3. Personelirn girig/q,rkrglarrnda vticut rslsr olgiimleri termal sensorlerle )/a da temassrz
ateg olgerlerle yaprlacak rze bu veriler gUnli.ik olarak kaLytt alttna altnacak ve asgari l4;gi.in
siireyle salllanacaktlr. Ayrrca, personelin birlikte'yagadrIr kigilerin de koronav'irtis
(COVID-19) aglsrrndan izlenebilmesi igin personelden bu kapsamda bilgi altna,cakttr.
4. Atcq, oksiiriik, burun akrntrsr, solunum srkrntrsr belirtileriolan/geligen r;allrlanlarttbbi
maske takrlarak COVID-19 yontindern deferlendirilmek izere sa$rtk kurumuna
yon lendirilecektir.
5. Diilun mekanlarrnda galrqan personel iq:in l,eterli miktarda koru;1ucu ekiprnan
bulundurulacaktrr. Tiim personr:|, galrgma ersnastncla galrgma alanlnln gerektirdigi trbbi/bez
maske, yi.iz koruyucu geffaf siperlik vb. kir;isel koruyucu ekipmanr kullanacaktrr. (Maske
nemlendikg,e ya da kirlendikge de[igtirilecek. yeni rnaskenin taktlmasl esnastnda ise el
temizli[ine ozen g,osterilecektir )
6. Personel kryafetl,lrinin giinli.ik temizlifi ve hijyeni sa[lanacaktrr.
7. Personel, el hijyr:nine dikkat etmesi konusunda stirekli uyarrlacakttr. (El hijyernini
sa[lamak iq:in ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yrkanaca[t, su I'e sabunun
olmadrIr durumlarda alkol bazlrr el antiseptiginirr kr"rllanrlacafit hususu esas alt'nacaktlr.)
8. Dtifiiin mrekdnlarrnda gorevli personelin t,uvalet, dinlenme, ortak yermek ve sosyal
alanlarr mesafe kc,gullarrna gore di.izenlenerek (bu ikonuda gerekirse yer igaretlemeleri, g,:rit.
bariyer vb. di.izernlemeler yapllacak) bu aLlanlartn karpasitesi belirlenecek ve belirlenen
kapasiteye uygun olacak gekildLe personelce kullantmrna mtisaade edilecektir. Bu alanlartn
ternizli[i ve kuralllara uygun qekilde dezenfeksiyonu diizenli olarak saflanacakttr. Ayrtca
buralarda al kol baz I r el antiseptiifi/dezenfektiln I bu I undurulacaktrr.
9. Pensonel, kendisinde veya birlikte yagadrgr kigilerde Koronavirlis; (CIOVID-19)
semptomlannr gcirmesi halinde bu duruntu vakit kaybetmeksizin iqletme yoneticir;ine
bildirecektin.

10. Di.iftin mekdnrntn yonetirni tarafindan personele belirli periyotlar halinde ve
herhangi bir giiphreli durumun varlr[r (yiik:;ek ateg,dllstirme. nefes daralmast. koku alma
duyusunda kayrp, halsizlik vb.) halinde Koronavirtis (C|)VID-19) testi yaptlrlllacak, sonuglar
da test sonucu pozitif
kayrt altrna alrnarak mthafaza edilecel<. test sonuou pctzitif '

biriyle temaslr olmasr nedeniyle
nesatif test sonucundan itibaren l4
yaqadr[r kiginin gUpheli durumda ol
alrnana kadar galrgmasrna kesinlikle m
F) Di[er Hususlar
Nigan, gelin alma, krna, siinnet
esaslara uygun hareket edilmesi sa

I

, t$st sonucu pozitif olup
ip suresi gegmeyeh ve
yle test yaptrrrlan
edilmevecektir.

b. dtkinliklerde de

sorr

veya bi ikF
ucu

NE iLiSKiN TAAHHU

KOY USULU/SOKAK D

Antalya Il Umumi Hrfztssrh
dUgi.inlerde ve sokak dtilUnlerinde u
tarihli ve 2020155 no.lu kararr ile eki

lu'nun. acrk alanlarda yaq
reken usul ve esaslan da
I ve esaslann birer ntish asl

AMlD

kdy

prs;ulti

25.0612'02A

fimca tebel[iifi

edilmigtir.

Bu

gergevede;

arasrnda agafirda agrk adresi belirtilen

giinii
f ergekleptirecelim diili.inln

siinngt vb.

karannda belirtilen usul

esaslara fiayot

usul ve esaslara aykrn da
aca[rmr,

r <luruniunda

s{a1leri

merasimimde:

l. Il

Umumi Hrfzrssrhha K

edeceIimi,

2. Tdrene katrlanlann herhanei
kendilerine gerekli uyarrlarda bulu

3. Uyanlanma ralmen usul ve

aykrrr hareket etnrekte

birim lerine bi ldirecefimi,

4. Aksi tutum ve davranlglanmr
Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282 nci m
dolrultusunda gahsrm veya igletmem

KABUL. BEYAN VE TAAII

nun sug veya kabphat ol aprna balh
i veva Ttirk Ceza Kanunun n ll95 inci
l,
adli ve idari iglem
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