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BiRLiK VE FEDERASYONLARA 2020/116 SAYILI GENELGE 

Koronavirus salgmmm goruldugu andan itibaren, Saghk Bakanltg, ve 
oronav1rus Bilim Kurulunun onerileri, Saym Cumhurba~kan1m1zm talimatlan 
dogrultusunda salgmm/bula~manin toplum saghg, ve kamu duzeni ac;,smdan 
olu~turdugu riski yonetme,sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yay,hm 
h1zm1 kontrol altmda tutmak amac,yla birc;ok tedbir karan almarak uygulamaya 
gec;irilmi~tir. 

ilgili Bakanl1klar ile kamu kurum ve kurulu~lanyla yapilan goru~meler ve 
Say1n Cumhurba~kan1m1zm talimatlan dogrultusunda internet kafeleri/salonlari ve 
elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hukumleri (i~yeri 
Ac;ma ve <;ah~ma Ruhsatlanna ili~kin Yonetmelik vb.) ile i~ saghg1 ve guvenligine 
ili~kin tedbirlere ilave olarak a~ag1da belirtilen tedbirlerin al1nmas1 kayd,yla 
01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine ba~layabilecekleri degerlendirilmi~tir. 

Bu kapsamda; 

A) Genel Esaslar 

1. Bu iwerlerinin i~letmecileri temizlik, maske, mesafe onlemleri ba~ta olmak 
uzere ic;i~leri Bakanl191nm Genelgesinde yer alan ve Koronavirus Bilim Kurulu 
tarafmdan belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz ~ekilde almakla yukumludur. 

2. Bu c;erc;evede i~letmeciler tarafmdan, genel kullanim alanlanna ve oturum 
duzenine ili~kin mesafe plan, haz1rlanacak, internet kafeleri/salonlan ve elektronik 
oyun yerlerinin mu~teri kapasitesi mesafe kural1na gore belirlenecek, kapasite bilgisi 
i~letmenin giri~inde gorulebilir bir yere asilacak ve bu kapasiteye uygun say1da 
mu~teri kabul edilecektir. 

3. Temizlik, maske ve mesafe kurallan ile uyulmas, gereken diger kurallara 
ili~kin bilgilendirme afi~leri internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerlerinin 
giri~lerine ve ic;erisinde uygun yerlere asilacakt1r. 

4. internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerleri ic;erisinde ayrn anda 
bulunabilecek ki~i say1s1na ili~kin planlama (c;ah~an ve mu~teriler dahil edilerek 

TESK, A,1:upa Kuc;uk. vc Ona 01,;ekli IJlru:nder ,·c Sa.natkirlu BirliQi (UEAPME..BrU.ksd • Bel~) UlusluaraS1 Kac;ak ,:c Ona Oli;ekli lJlru:ndcc: vie Sa.natlddar Birligi 
([ACME..Cen.cvr,e.Jnic;rie), Uyies.idir Tutlciyc An.stinna , ·c is Dunvut Kurulu$lan Kamu -Ozd Kiesim 011akl1Al BrUksd Ofisi (fURBO-ppp) kwucularmda.ndit 

CONFfOEMTION OF TURKISH CRAFTSMEN AN D1RA.Df5MEN•KONF0 0ERATION DfS T0RK1SCHEN HANOWEftKS UND KLONOEWERBES• CONFi~RATION DES ARTISANS £TOES COMMEfttA,NTS DE TURQUIE 

Tmm• Caddd••i No: 4 06680 Bakauhldar ANKARA iufo~t••lc.=.tr ""w.1e,lc.or2.h· tesk.e\Tnk~hsO l .kep.tr 



hesaplanacak ~ekilde) ki~i ba~ma 4 metrekareden az olmayacak ~ekilde yapllacaktir. 

5. Ayni anda ic;eride bulunacak ki~iler ve masalar/uniteler arasinda en az 1 
metre mesafe kurahna uyulacak, bu mesafe yer i~aretleriyle belirlenecektir. Tek 
unitede iki ve daha fazla ki~iyle oynanan oyunlarda her bir ki~i arasmda en az 1 
metre mesafe olacakt1r. 

6. Masa/uniteler arasmda ~effaf branda, cam bolme, ah~ap kenarhk gibi 
nsurlarla temas1 azalt1c1 tedbirler almacakt1r. 

7. internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerlerine maskesiz mu~teri ya 
da c;ah~an almmayacaktir. ic;eride bulunulan sure boyunca da maske takmaya 
devam edilecektir. Kullarnlm1~ maskeler kapakh c;op kutusuna atilacak ve duzenli 
olarak bo~alt1lacakt1r. 

8. Bahse konu i~yerlerinin ic;erisinde kontrolsuz ~ekilde kalabahk olu~masm1 
engellemek ic;in giri~ kap1smda tedbir ahnacakt1r. Bu kapsamda, d1~ kap1ya ic;eriye 
girilmesini engelleyecek basit bir uyanc1/engelleyici (kapmm her iki tarafmdan 
tutturularak asilabilecek basit bir k1rm1z1 renkli kordon ya da ~erit vb.) konulacakt1r. 

9. ic;eride ortak kullarnm amac1yla gazete, dergi vb. bulundurulmayacakt1r. 

10. Mu~terilere kartla temass1z odeme yapabilecekleri hatirlat1larak mumkun 
oldugunca nakit odemeden kac;1rnlmas1 saglanacak, mu~terilerin temas 
ettigi/edecegi odeme terminali (POS cihaz1 vb.) her mu~teriden sonra mutlaka 
%70'1ik alkol ile temizlenecek/dezenfekte edilecektir. 

11. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekrarn, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. 
ekipman ve malzemeler her mu~teri kullanimmdan sonra %70'1ik alkolle silinecektir. 

12. Yiyecek/ic;ecek servisi i~letme personeli tarafmdan mesafe kurahna 
uygun olarak 

yap1lacak olup ki~ilerin yiyecek ve ic;eceklerini kendilerinin almasma 
musaade edilmeyecektir 

13. (ay/kahve ve diger ic;eceklerin servisinde tek kullarnmhk malzemeler 
kullanilacakt1r. 

14. internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, 
c;ay ocag1 

ve servis alanlan, ic;i~leri Bakanhgmm 30.05.2020 tarihli ve 8556 say1h 
Genelgesi hukumlerine ve COVID19 kapsammda Saghk Bakanhg1 Koronavirus Bilim 
Kurulu tarafmdan kafe ve restoranlar ic;in hazirlanan kurallara gore duzenlenecektir. 

B) Personele Yonelik Onlemler 



1. Personelin COVID19' un bula~ma yollan ve korunma onlemleri hususunda 
bilgilenmesi saglanacakt1r. 

2. Personelin giri~/c;1k1~lannda vucut 1s1s1 olc;umleri termal sensorlerle ya da 
temass1z ate~ olc;erlerle yap1lacak ve bu veriler gunluk olarak kay1t altma almacak ve 
asgari 14 gun 

sureyle saklanacakt1r. 

3. Personel, kendisinde veya birlikte ya~ad1g1 ki~ilerde COVID19 
semptomlanni gormesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin i~letme 
yoneticisine bildirecektir. 

4. Ate~. oksuruk, burun akmt1s1, solunum s1kmt1s1 belirtileri olan personel, 
t1bbi maske takllarak COVID19 yonunden degerlendirilmek uzere saghk kurumuna 
onlendirilecektir. 

5. COVID19 tan1s1 alan ve temashs1 personel il/ilc;e saghk mudurlugu 
tarafmdan Saghk Bakanhg1 COVID19 Rehberindeki kurallara gore yonetilecektir. 

6. Personelin tumU kuralma uygun maske takacak, maske nemlendikc;e ya da 
kirlendikc;e 

degi~tirilecek, degi~tirilmesi oncesinde ve sonrasmda el antiseptigi veya en 
az %70'1ik alkolic;eren kolonya kullanacakt1r. 

7. Personelin el hijyenine dikkat etmesi saglanacak ve bu konuda personel 
surekli uyanlacakt1r. 

8. Personelin i~ k1yafetleri gunluk olarak degi~tirilecektir. 

9. Bu i~yerlerindeki personelden temizlik yapan ve 
haricindeki c;ah~anlar (sahte guven hissi uyand1rmamak 
kullanmayacakt1r. 

bula~1k y1kayan 
adma) eldiven 

10. Dini en me alanlannda da personel arasinda en az 1 metrelik mesafe 
korunacak ve maske takllacaktir. 

C) Mu~terilere Yonelik Onlemler 

1. ic;eriye girmeden gorunur bir yere as1lm1~ olan ic;eride uyulmas1 beklenen 
kurallan ac;1klayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktir. 

2. Mu~terilerin giri~lerde mutlaka ate~ olc;umleri yap1lacak, vucut 1s1s1 38 
dereceden yuksek olan ki~ilerin en yakm saghk kurulu~una yonlendirilmesi 
saglanacakt1r. Ate~ olc;en personel/sorumlu t1bbi maske ve yuz koruyucu 
kullanacakt1r. 

3. Ate~. oksuruk, burun akmt1s1, solunum s1kmt1s1 belirtileri olan, COVID19 
vakas1 veya temashs1 ki$iler internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerlerine 



almmayacakt1r. 

4. Mu~terilerin diger mu~teriler ve c;ali~anlar ile aralanndaki en az 1 metre 
mesafeyi korumalan hususunda uyanlmas1 saglanacakt1r. 

5. internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerlerine girmeden once ag1z 
ve burnu tamamen kapatacak ~ekilde kuralma uygun maske tak1lacaktir. i~letme 
sahiplerince giri~lerde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz mu~terilere 
giri~te maske dag1tilacakt1r.ic;eride maske c;1kanlmayacakt1r. 

6. internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerlerine girerken el 
antiseptigi veya en az %70'1ik alkol ic;eren kolonya kullarnlacakt1r. 

<;) Temizlik ve Hijyen 

1. internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerlerinde her gun duzenli 
olarak temizlik yap1lacakt1r. S1k kullarnlan alan ve malzemeler daha s1k 
temizlenecektir. 

2. Yer ve yuzeylerin temizliginde nemli silmepaspaslama tercih edilecektir. 
Toz c;1karan f1rc;a ile supurme i~lemlerinden kac;1rnlacakt1r. 

3. Bu i~yerlerinin temizliginde ozellikle s1k dokunulan yuzeylerin (bilgisayar 
klavyeleri, mouselar, oyun konsollan, kap1 kollan, telefon ahizeleri, masa yuzeyleri 
gibi) temizligine dikkat edilecektir. Bu amac;la, su ve deterjanla temizlik sonras1 
dezenfeksiyon ic;in 1/100 

suland1r1lm1~ (5 litre suya yanm kuc;uk c;ay bardag1) c;ama~,r suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681529)kullarnlacakt1r. Klor bile~iklerinin uygun olmad191 yazar 
kasa, bilgisayarklavyeleri, telefon ve diger cihaz yuzeyleri %70'1ik alkolle silinerek 
dezenfeksiyon saglanacakt1r. 

4. Yuzey temizligi ve dezenfeksiyonu ic;in; viruslere etkinligi gosterilmi~ 
etken maddeleri ic;eren ve Saglik Bakanlig1 taraf1ndan verilen 'Biyosidal Orun 
Ruhsat1' bulunan yuzey dezenfektanlan kullarnlabilecektir. 

5. Temizlik bezleri kullarnm alarnna gore aynlacak ve her kullarnm sonras1 
uygun ~ekilde temizlenecektir. Y1kanabilen, tekrar kullarnlan temizlik malzemelerinin 
en az 600 C'da y1kanmas1 saglanacakt1r. 

6. Tuvaletlere el y1kama ile ilgili afi~ler as1lacakt1r. 

7. Tuvaletlere tuvalet kag1d1 ve tek kullarnmlik kag1t havlu konulacakt1r. Hava 
ile el kurutma cihazlan c;ali~tmlmayacakt1r. 

8. Tuvaletlerde s1v1 sabun bulundurulacak ve devamllllg1 saglanacakt1r. 

9. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mumkunse fotoselli olacakt1r. 



10. Tuvalet dezenfeksiyonu ic;in 1/10 sulandinlm1~ c;ama~ir suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681529)kullarnlacakt1r. 

11 .Temizlik yapan personelin t1bbi maske ve eldiven kullanmas1 
saglanacakt1r. Temizlik sonrasmda personel maske ve eldivenlerini c;1kanp c;op 
kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla y1kayacaktir. 

12.Merkezi havaland1rma sistemleri bulunan i~yerlerinin havaland1rmas1 
dogal hava sirkulasyonunu saglayacak ~ekilde duzenlenecek, havaland1rma 
sistemlerinin bak1m1 ve filtre degi~imleri uretici firma onerileri dogrultusunda 
yapilacakt1r. 

13.Klima ve vantilator kullarnlmas, halinde Saghk Bakanlig1 tarafmdan 
haz1rlanan "Salgm Yonetimi ve (:all~ma Rehberi " Covid 19 kapsammda 
Klima/iklimlendirme Sistemlerinde Almacak Onlemler"e uygun hareket edilecektir. 

14. internet kafeleri/salonlan ve elektronik oyun yerlerinin kap1 ve 
pencereleri ac;1larakyeterli hava dola~1m1 saglanacak ~ekilde s1k havalandmlmas1 
saglanacakt1r. 

D) Diger Hususlar 

Ah~veri~ merkezleri ic;erisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de 
(kayd1rak, salmcak, kum/top havuzu vb. c;ocuk oyun alanlan haric;) bu Genelgede 
belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilecektir. 

S6z konusu tedbirlere ili~kin Valiler/Kaymakamlar tarafmdan ilgili mevzuat 
uyannca gerekli kararlann ivedilikle ahnmas1, ahnan kararlara uymayan vatanda~lara 
Umumi H1fz1ss1hha Kanununun 282 nci maddesi geregince idari para cezas1 
verilmesi ba~ta olmak uzere aykmhgm durumuna gore Kanunun ilgili maddeleri 
geregince i~lem yapilmas,, konusu sue; te~kil eden davrani~lara ili~kin Turk Ceza 
Kanununun 195 inci maddesi kapsammda gerekli adli i~lemlerin ba~lat1lacakt1r. 

Bilgilerinizi ve Genelgenin bagl1 odalanrnz arac1l191yla esnaf ve 
sanatkarlanm1za duyurulmas1 hususunda geregini ivedilikle rica ederiz. 
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