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TEŞKİLAT VE İLGiLİ KURULUŞLAR ııÜ»Ünr,ÜĞÜ

BiRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/100 SAYILI GENELGE

iıgi a) 30l05l2020 tarih ve 5856 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi
b) 0Il06l2020 tarıh ve 2020134 sayılı Genelgemiz
c.1 02.06ı2020 ıarih ve 859l sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi

Bilindiği üzere, Coronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün
yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 9eçmesi yönünde
kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş,

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan
Cumhurbaşka nlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan

ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği

kararlaştırılm ıştır.

İçişleri Bakanlığının ilgi (a) da kayıtlı genelgesi ile uygulama esasları belirlenen

söz konusu normalleşme uygulamaları ilgi (b) de kayıtll genelgemiz ile teşkilatlmıza

duyurulmuştur.

Bu defa İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan iIgi (c) de kayıtlı genelgede, ilgi

(a) da kayıtlı genelge d6hilindeki uygulamalara esas olmak üzere aşağıdaki

açıklamalann yapılması gerektiği belirtilmiştir.

1- Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır

bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00,a kadar

sürdü rebileceklerd ir. Söz konusu işletmeler saat 22.00,dan sonra temizlik, ertesi güne

hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla ça lışa bileceklerdir

2_ Şehirlerarası yol güzergahları Üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan

lokanta, restoran vb. yerlerin kapanış saatleri illilçe Hıfzıssıhha kurulları tarafından

belirlenecektir.

3-Faaliyetebaşlayacakişyerterindetemasanedenolabilecekiskambi!,okey,
tavla oyunları ve nargiIe satışına geçici bir süreliğine izin verilmeyecektir

4_ Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ih|aline ve temasa neden olabilecek

dans/oyun vb. amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmayaca ktır. sadece

müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilecektir,
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5- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb.

oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri
yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlama geçici bir süreliğine devam edecektir.

6- İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık

süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas

halindeki sporiar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol,

tekvando, 9üreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren

antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam edecektir.

7-Koronavirüs salgını ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğu göz önüne

alınarak; VaIilik/Kaymaka mlıklarca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili

Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruşlarının sürece ilişkin yapacağ ı/yaptığ ı tüm

düzenlemelerin her bir faaliyet konusu için öncelikli olarak değerlend irilmesi,

uygulamanın sürekli gözden geçirilmesi ve 9erekli hallerde umumi Hıfzıssıhha kanunu

çerçevesinde kararların alınması gerekmektedir.

8-Valilik/Kayma kam lıklarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak

kararlara ilişkin şik6yet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Turizm

işletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların coronavirüs salgını ile ilgili

alınacak tedbirler kapsamında denetimi Kültür ve Turizm Bakanlığınca yerine

getirilecektir.

9_Valilik/Kaymaka mlıkla rca Turizm işletme Belgeli olan konaklama tesisleri,

lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetleri halk sağlığı uzmanı, yerel

yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanl ve makine mühendisinin bulunduğu asgari beş

kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenecektir,

10_Bakanlık tarafından hazırlanan ve salgınla mücadelenin koordine edilmesi,

alınacak tedbirlerle halk sağlığının en etkin şekilde korunması amacıyla Bilim kurulunun

tavsiyeIeri göz önünde tutularak faaliyete başlaması öngörülen işletmeler için belidenen

ku ra llarlrehberler www.saq lık.qov.tr ad resinde yar a lma ktad ır

Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf

sa natkarla rım ıza duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz,
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