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Kaymakamr Tank
ilge Hrfzrssrhha Kurulu 22107/2o2t) Qar5amba gunii saat 10:0dda Abana
ve imzalan bulunan Uyelerin katlhml ile
au$ra srinAN Bagkanlrf,rnda a5a$rda adt, soyadt, unvanl
toplanrlarak agaprdaki kararla r altndt'

G0norru
t-

:

kafe, krraathane vb' i9 yerlerinin
ilEemizde Koronovirus (Covid-19) ile itgili lokanta, restoran,
goriigmek.
gahgma saatleri ile i9 yerlerine y6nelik ek tedbirleri

}(ARARIAR

:

ve kamu duzeni agundan
Tfim DUnyada etkisi gor0ten covid-l9 salgrnrnrn toplum safh[r
y6nelik tedbirler sa[lrk Bakanh$r ve
oluSturdulu riski yonetebilmek adtna hayatrn her alantna
talimatlarr doirultusunda
Koronavirus Bilim Kurulunun 6nerileri, Sayrn Cumhurbagkanlmlzln
kontroll0 sosyal hayat doneminde, salgrnla
alnmakta ve uygulanmaktadrr. igerisinde bulundu8umuz
kurallanntn yanl $ra her bir faaliyet
mgcadelenin genel prensipleri olan temizlik, rnas[e ve mesafe
bu kural ve tedbirler gergevesinde
alanr/ig kolu igin altnmasr gereken onlemter ayn ayn belirlenerek
faaliyetlerin sUrd0riilmesi saf, la n m a ktad r'
Kararr 1. Maddesi ile
Bu gergevede; 31.05.2020 tarih ve 47 Nolu ilge Hrfzrssrhha Kurulu
yerlerinin 1 Haziran
i5
vb.
faaliyetleri gegici siireli$ine durdurulan lokanta/restoran/kafe/krraathane
kadar hizmet verebilecekleri karart
2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinrle saat 22.00'a
artmast 'nedeni ile kapantg
alrnmrg, siiz konusu igletmelerin sunduklan hizmetlere ihtiyacrn
Karart 3. maddesi ile saat 24'Wa
saatleri 10.06.2020 tarih ve 88 Nolu ilge Hrfzrssrhha Kurulu
(B) maddesi ile marketler,
uzaillm6tlr. yine 02.07.2020 tarih ve 95 Nolu ilEe Hrfzlssrhha Kurulu Karan
yerleri
ile alqveriS merkezlerinin
pazar/satrg yerleri, berber, giizellik salonu/merkezi, kuafor vb. i9
gahgma saatlerine ytinelik krstla ma lar kaldrrtlmtStl r'
Kanunu'nun 1UC
Halk Sa[hlrnr korumak ve Kovid-19 satgrnrnrn kontrol0 amactyla, ll idaresi
maddesi'ile UmumiHrftrssrhha Kanunu'nun 27 ue7}'nci maddelerikapsamtnda; '
1- Koronavirijs Bilim Kurulu tarafrndan sekt6rel bazda yayrmtanan rehberlerde belirtilen
tedbirlere riayet edilmesi kaydryla ZL Temmuz 2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran,
gay bahgesi, dernek
kafe, kafeterya, Eorbacr, kokoreqqi, Ei$ kdfteci, klraathane, kahvehane,
lokali vb. igletmelerih gahgma saatlerine yonelik ktsrtlamalarrn kaldtrrlmaslna, belirtilen
isletmelerin genel mevzuatlarr ve ruhsatlannda belirtilen saat arahklartnda faaliyette
t

2-

bulunabilmelerine,
pastane ve unlu mamulterin saat 24.00' dan sonra oturarak mugteri kabul etmemeleri kaydt
ile; faaliyetlerinin niteli$i gere$i, gel al ya da eve servis Seklinde saat 02.0O ye kadar
faaliyetlerini stird 0re

bi I me le ri

ne,

3- 07.05.2020 tarihli ve 33 Nolu ilge Hrfzrssrhha Kurulu karan ile berber, kuaf6r giizellik

merkezleri/salonlarr vb. yerlerle ilgili kararlar altnmtg olup, bu kararda belirtilen tedbirlerle
ilgili bazr d0zenlemelerin yaprlmasr uygun gdr0lnr09t0r
Berberlerde; jilet/ustura ile sakal trragr yaptlmastna izin verilmesine, tlra$ yaparken 1
olarak yiizlgilz koruyucu
metre mesafesi korunarnayaca$rn.Jan rnaskeye

a.
'

ek

kullantlmastna,

b.

Bayan kuafdrleri

ve g6zellik

hizmetlerini verebil melerine,

rner!:ezler;nde,

cilt

baktmt, makyaj

ve kalrct makyaj

c. Berber, Kuaf6r, Giizellik lller^kezi ve Salonierrnrn Sa$rk Bakanlrtr Salgrn Yonetimi ve
yer alan; "G0zeillik Merkezlerinde Ahnmast Gereken Onlemle/' e
,,Berber, Kuaf6r ve Giizellik Salonlarlrrda A,linmast Gereken 6nlemle/' e uygun olarak

Qalrgma Rehberinde

faaliyetlerini siirdilrmelerine,
4- Market ve slipermarketlerin gahsanlar cldhil 4 metrekareye 1 kiSiyi gegmeyecek Sekilde
m0gteri kabul edebilmelerine,
t
5- Qay ocaklarr ile ilgili agalrda belirtilen ilave tedbirlerin altnmasl uygun g6r0lm09t0r.
a- Qay ocaklartnln saat:24.00' e kadar hizmet verebilmelerine,

b.
c.

Qay ocaklartna maske takrlarak girilmeslne,

gay ocaklalnda mi.igterilerin ve gahganlarrn el hijyenini sailamalarrna y6nelik tedbirler
altnmastna,

4 metrekareye bir kisiyi

4.

gahganlar dahil
Qay ocaklarrnrn kapalr mekanlarrnrn kapasitesinin

e.

gegmeyecek Sekilde belirlenmesine,
Agrk alanlarda masalar arasr rnesafe her yonden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arast 60
cm olacak gekilde d0zenlenmesine,

f.

Masatarda kargrfikh oturma diizeninin sa$lanmastna, masa yanlanna sandalye
konulmamastna,

g.

Kargllrklr oturmada masa

h.

uygulanmastna veya iki masa birlegtirilerek kullantlmastna,
Masa/sandalyelerin her miigterisonrasrnda deterjanh bezle, sonrastnda da %70'lik alkolle

eni 70 cm'den kUgiik masalarda gapraz oturma diizeninin

sillnmesine,

i.

Masa

6rtilsii kullanrlmamak, kullanrlqrorsa her yeni miigteri grubu tincesinde temiz olant

ile detigtirilmesine,

j.

M0gterilere sunumun personeltaraftndan

k

Cay/kahve

yaptlmastna,

ve diler igeceklerin servisinde kullanrlan bardaklarrn su ve

'
deterjanla

yrkanmasrna,

t.

gay ocaklannda yiyecek ve i6ecek servisi yaprhyor ise mutfak, gay ocait ve servis alanlart
"COVID-1g Kapsamrnda Restoran, Lokanta ve Kafelerde Attnmast Gereken onlemler
Rehberi"ne 96re d0zenlenmesine,
Yiiksek bulag riski bulundurduf,undan dolayr karth ve tagh oyunlar oynanmamastna,

n.

Ortak kullanrm amacryla gazete, dergivb. bulundurulmamaslna,
llgili odalar tarafrndan Salgrn YOnetimi '..e Calrsma Rehberinde her faaliyet konusu igin ayrr

ayn belirlenen ted birleri n ilgiii esnafa/i5letrrreye teblii edilmesine,
7- Denetim ekiplerince rehberin taklp edilerek, rehberde bulunan giincel tedbirlerin 96z iiniinde
bulundurulmasrna karar verilmigtir.

iS bu kararlann ilgili kurum \,e krrruluglara gonderilmesine, karar gerelince g6revi
bulunan kurum ve kuruluglar tarafrndan uygularnanrn takip edilmesine, altnan kararlara
uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci l:raddesi geref,ince idari para cezasl verilmesi
bagta olmak lizere aykrrrh$rn durumuna gdre Kenunui'r ilgili maddeleri geretince iglem yaptlmastna,
konusu sug tegkil eden davranrSlara ili;kin Tiiril Cez;.r Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamtnda

gerekliadli iglemlerin ba5iatrlaca$i i:usustina oy birii$i ile kai"arverildi
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