
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 

adresine girerek(rp0ZDZ-b1XX8B-X7sK+c-LAm1EA-lFgK7wv/) kodunu yazınız. 
 

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 

Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 

e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr 

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER 

Şef 

Telefon No:  

T.C. 

MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 

Sayı   : 26002637-249-E.15419 01/07/2020 

Konu : Genel Denetimler 

 

D O S Y A 

 

İlgi : a) 14.05.2020 tarihli Valilik onayı. 

b) 16.06.2020 tarihli ve 14107 sayılı yazımız. 

c) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)nın 30.06.2020 tarihli ve 10498 

sayılı yazısı. 

 

       Koronavirüsle mücadelede kapsamında berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş 

merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu 

ulaşım, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay 

bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu, 

hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet 

kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite işyerleri ile 

mekanlarının ayda en az bir kez denetlenmesi konusundaki ilgi (c) genelge ekte 

gönderilmiştir. 

        Bu kapsamda; 

        1- Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak 

ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmelerini, buna ilişkin anonsların yapılmasının 

sağlanmasını,  ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için 

tüm kolluk birimlerinin uyarılmasını, 

        - İlgi (a) onayda belirtildiği üzere AVM denetimleri il genelinde İl Sağlık 

Müdürlüğünce, şehirlerarası ve toplu ulaşım denetimlerinin merkezdeki 4 ilçenin İl Emniyet 

Müdürlüğünce diğer ilçelerin kendi bünyelerinde gerçekleştirilmesini, 

        - Kaymakamlıklarca ilçedeki denetime tabi işyeri/işletmeler ile konaklama tesislerinin 

denetimlerinin ilgi (a) onayda belirtilen usulde yapılmasını,  

        - Denetim ekibine ilgili il/ilçe kurumlarınca destek verilmesini,  

        - Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bildirim 

tarihine kadar denetimi yapılan işletmelerin ek 20'de gönderilen denetim tablosunun ilgili 

sütununa işlenerek bundan sonra her ayın 1'i ve 15'inci günlerinde (tatile rastlıyorsa takiben 

ilk iş gününde) sabah: 10.00'a kadar yaziisleri@mersin.gov.tr adresine eposta ile 

gönderilmesini, 

        önemle rica ederim. 

 

 Abdulhamit ERGUVAN 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 

adresine girerek(rp0ZDZ-b1XX8B-X7sK+c-LAm1EA-lFgK7wv/) kodunu yazınız. 
 

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 

Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 

e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr 

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER 

Şef 

Telefon No:  

EK : 

1- İlgi yazı (2 sayfa) 

2- Denetimlerde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 

3- Berber/Kuaför/Güzellik Merkezleri Denetim Formu 

4- AVM Denetim Formu 

5- Ticari Taksi Denetim Formu 

6- Pazar Yerleri/Sosyete Pazarları Denetim Formu 

7- Şehirlerarası ve Şehiriçi Toplu Ulaşım Denetim Formu 

8- Kahvehane/Kıraathane Denetim Formu 

9- Hamam, Sauna, Kaplıca ve Kapalı Yüzme Havuzları Denetim Formu 

10- Lokanta, Restoran, Kafe vb. Yerler Denetim Formu 

11- Spor Merkezleri/Tesisleri Denetim Formu 

12- Sahil Bantları, Park Piknik Alanları/Mesire Yerleri Denetim Formu 

13- Camiler Denetim Formu 

14- Konaklama Tesisleri Denetim Formu 

15- Çay Bahçeleri Denetim Formu 

16- Dernek Lokalleri Denetim Formu 

17- Düğün ve Nikah Yerleri Denetim Formu 

18- İnternet Kafe/Salonu ve Elektronik Oyun Yerleri Denetim Formu 

19- Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Aktivite Yerleri Denetim Formu 

20- Denetim Tablosu 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 

Kaymakamlıklara 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 

Mersin İl Jandarma Komutanlığı  

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına 

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Md. 

Mersin Defterdarlığına 

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 

Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına 

Mersin İl Müftülüğüne 

Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına  

Mersin Şoförler Odası Başkanlığına  

Mersin Özel Kalem Müdürlüğüne 

Mersin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 

Mersin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne 

Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 

Mersin Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 

 

01/07/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 

01/07/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
 



MERSİN VALİLİĞİNE

 
Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve
salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş
kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu amaçla berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler,
pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler,
lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi,
sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu,
hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri, düğün ve nikah yapılan yerler,
internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel
aktivite yerlerinin faaliyetlerinde uymaları gereken kurallar ve alınması gereken önlemler
belirlenerek Genelgelerimizle tüm Valiliklerimize gönderilmiştir.

Hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her
faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler gerekse vatandaşlarımız
tarafından riayet edilmesi salgınla mücadele açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede;
1. Yukarıda belirtilen işyerleri ile mekanların düzenli olarak denetlenmesi,
2. Denetim planlamasının her bir işyeri ya da mekânın ayda en az bir kez denetlenecek

şekilde yapılması,
3 .  Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde

bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe
müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesi,

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

DAĞITIMLI
Sayı   : 89780865-153-E.10498 30/06/2020
Konu : Covid19 Tedbirleri Kapsamında 

Denetimler

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(e5Icct-T/4g1U-pIN4qP-GMMHw/-fytxX5g0) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:



4 .  Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıyla, Covid19
tedbirleri kapsamında denetimlerin üçüncü maddede belirtilen denetim ekiplerince ve ilgili
kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi,

5. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına
dönüşebilecek yeme içme yerleri ile işin doğası gereği günün belli saatlerinde yoğunluk
yaşanan işletmeler ile toplu taşıma araçlarında yoğunluk saatlerinde denetimlerin
arttırılması,

6. Valiliklerce il genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarının icmal edilerek ve Ek
19'daki denetim tablosuna işlenerek o.faruk.abay@icisleri.gov.tr adresine her ayın 1’i ve
15’inde gönderilmesi,

7. Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak
ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların yapılmasının
sağlanması, ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için
tüm kolluk birimlerinin uyarılması,

gerekmektedir.
Bu doğrultuda Valilerimiz/Kaymakamlarımızca;
Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel kolluk

birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, il müftülüğü
vb. kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde
sağlanması,

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
 

Süleyman SOYLU
Bakan

Ek:
1 Denetimlerde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar
2 Berber/Kuaför/Güzellik Merkezleri Denetim Formu
3 Alışveriş Merkezleri Denetim Formu
4 Ticari Taksiler Denetim Formu
5 Pazar Yerleri/Sosyete Pazarları Denetim Formu
6 Şehirlerarası ve Şehiriçi Toplu Ulaşım Denetim Formu
7 Kahvehane/Kıraathane Denetim Formu
8 Hamam, Sauna, Kaplıca ve Kapalı Yüzme Havuzları Denetim Formu
9 Lokanta, Restoran, Kafe vb. Yerler Denetim Formu
10 Spor Merkezleri/Tesisleri Denetim Formu
11 Sahil Bantları, Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri Denetim Formu
12 Camiler Denetim Formu
13 Konaklama Tesisleri Denetim Formu

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(e5Icct-T/4g1U-pIN4qP-GMMHw/-fytxX5g0) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:



14 Çay Bahçeleri Denetim Formu
15 Dernek Lokalleri Denetim Formu
16 Düğün ve Nikah Yerleri Denetim Formu
17 İnternet Kafe/Salonu ve Elektronik Oyun Yerleri Denetim Formu
18 Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Aktivite Yerleri Denetim Formu
19 Denetim Tablosu

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine
Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Sahil Güvenlik Komutanlığına

Cumhurbaşkanlığına
Adalet Bakanlığına
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(e5Icct-T/4g1U-pIN4qP-GMMHw/-fytxX5g0) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:
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DENETİMLERDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR 
   

I- Berber/Kuaför/Güzellik Merkezleri için; 

06/05/2020 tarihli ve 7647 sayılı Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki 

hususlar dikkate alınarak ve Ek-2’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin 

gerçekleştirilmesi; 

 Randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, 

 Müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, 

 Çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmaları, 

 Hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfekte edilmesi, 

 Tek kullanımlık ürünlerin kullanılması, 

 İzin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) uygulamalara 

uyma, 

 

II- Alışveriş Merkezleri için;  
11/05/2020 tarihli ve 7809 sayılı Genelgemiz ve 03/06/2020 tarihli ve 8737 sayılı 

Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ve Ek-3’de 

yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi; 

 AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısına dair;  

 Hesaba katılacak alanların doğru belirlenmesi, müşterilere duyurulması, belirlenen 

sayının üzerinde müşteri kabul edilmemesi,  

 Belirlenen temizlik/hijyen kurallarına riayet, 

 Ortam havalandırmasına ilişkin kurallara uyma, 

 AVM’deki iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyulması, 

 AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemlere riayet,   

 

III- Ticari Taksiler için;  
08/05/2020 tarihli ve 7785 sayılı Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki 

hususlar dikkate alınarak ve Ek-4’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin 

gerçekleştirilmesi; 

 Ticari taksiler ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi, 

 Şoförlerin ve müşterilerin maske kullanması, 

 Müşteriler için yeterli miktarda dezenfektan malzeme ya da kolonya bulundurulması ve 

ikram edilmesi, 

 Aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırına uyulması, 

 Her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin 

dezenfekte edilmesi, 

 Temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı, 

 

IV- Pazar Yerleri/Sosyete Pazarları için;  
27/03/2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgemiz, 31/03/2020 tarihli ve 6095 sayılı Genelgemiz, 

17/04/2020 tarihli ve 6954 sayılı Genelgemiz, 30/05/2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemiz, 

02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki 

hususlar dikkate alınarak ve Ek-5’de yer alan Denetim Formları kullanılarak gerekli 

denetimlerin gerçekleştirilmesi; 

 Pazarcı esnafı ve müşteriler için getirilen maske kullanma zorunluluğu, 

 Pazar tezgâhları arasında bırakılması gereken mesafe, 

 Pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sınırına riayet, 

 Pazar yerleri çevresinde gerekli fiziki tedbirlerin alınması, 

 Ürünlerin müşteriye sunulma kuralları, 
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V- Şehiriçi ve Şehirlerarası Toplu Ulaşım için;  
30/05/2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgemiz, 01/06/2020 tarihli ve 8567 sayılı Genelgemiz, 

02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki 

hususlar dikkate alınarak ve Ek-6’da yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin 

gerçekleştirilmesi; 

 Şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup 

uyulmadığı,     

 Şehirlerarası toplu ulaşımda vatandaşların biletleme işlemlerinin HES kodu ile 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, 

 Şehirlerarası toplu ulaşımda 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi sahibi 

olup olmadığı,  

 18 yaş altındaki çocuklar ve gençlerin seyahatlerinde veli/vasilerinin yanında bulunup 

bulunmadığı,  

 

VI- Kahvehane/Kıraathaneler için; 
30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı, 02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı ile 09.06.2020 tarihli ve 

9137 sayılı Genelgelerimizde belirtilen kurallar çerçevesinde,  Ek-7’de yer alan Denetim Formu 

kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi, 

 Saat 22:00’dan sonra kapalı olup olmadıkları, 

 Bulaşma riskini artıran şans oyunlarının (okey, briç, iskambil oyunları, tavla vb.) 

oynanmaması kuralına uyulup uyulmadığı, 

 Masalar arası mesafenin her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak 

şekilde düzenlenip düzenlenmediği, 

 

VII- Günübirlik Hamam, Sauna, Buhar Odaları, Jakuzi, Kaplıca ve Kapalı Yüzme 
Havuzları için; 
30/05/2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemiz ve 02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı 

Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, Ek-8’de yer alan Denetim Formu kullanılarak 

gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi, 

 “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanıp hazırlanmadığı, 

 Günü birlik hamam, sauna, buhar odaları ile jakuzilerde çalışanlar dâhil 4 metrekareye 

1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenip belirlenmediği, 

 Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenip 

belirlenmediği, 

 Hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, 

 
VIII- Lokanta, Restoran, Kafe vb. Yerler için; 
30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı, 02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı ile 09.06.2020 tarihli ve 

9137 sayılı Genelgelerimizde belirtilen kurallar çerçevesinde Ek-9’da yer alan Denetim Formu 

kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi, 

 Servis yapılan masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak 

şekilde düzenlenip düzenlenmediği, 

 Müşteriye hizmet verecek tüm çalışanların (fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca) 

maske veya yüz koruyucu siperlik kullanıp kullanmadıkları, 

 Temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını yapılıp yapılmadığı, 

 Faaliyetlerine ilişkin kısıtlama devam eden gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, 

taverna, disko ve benzeri içkili yerlerin kapalı olup olmadığı, 
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IX- Spor Merkezleri/Tesisleri vb. Yerler için; 
30/05/2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemiz ve 02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı 

Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, Ek-10’da yer alan Denetim Formu kullanılarak 

gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi, 

 İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanıp hazırlanmadığı, 

 İlgili federasyonun izni alınmadan müsabaka, maç, antrenman yapılıp yapılmadığı, 

 Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde 

faaliyet verilip verilmediği, 

 

X-Sahil Bantları, Plajlar, Park/Piknik Alanları vb. Yerler için; 
30/05/2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemiz ve 02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı 

Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde Ek-11’de yer alan Denetim Formu kullanılarak 

gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi, 

 Şezlong ve şemsiyeler arasında en az 1,5 metre mesafe olacak ve plajların çalışanlar 

dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde kullanılması yönünde gerekli düzenlemelerin 

yapılıp yapılmadığı, 

 Cankurtaranların kurallara uyup uymadığı, 

 Belirli girişleri olan park/piknik alanları/mesire yerlerine girişlerde ateş ölçümü yapılıp 

yapılmadığı, 

 Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulunup 

bulunmadığı, 

 Yerleşim yerleri içinde bulunan alanlarda mangal yakılıp yakılmadığı, 

 

XI- Camiler ve Cuma Namazı Kılınan Alanlar için, 
22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde Ek-12’de yer 

alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi, 
 Mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, 

 Abdesthane ve lavaboların açık olup olmadığı, 

 Cemaatin maske ve kişisel seccade kullanıp kullanmadığı, 

 Diğer hijyen ve havalandırma kurallarına uyulup uyulmadığı, 

 
XII- Konaklama Tesisleri için, 
02/06/2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde Ek-13’de yer 

alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi 

 “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanıp hazırlanmadığı, 

 “Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının belirlenip belirlenmediği, 

 Misafirlere, çalışanlara yönelik temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, 

 Ortak kullanım alanlarına (Yeme içme yerleri, yüzme havuzları, plajlar, kaplıcalar, 

hamam sauna, SPA, spor salonları vb.) yönelik belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı, 

 

XIII- Çay Bahçeleri için 
30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı, 02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı ile 09.06.2020 tarihli ve 

9137 sayılı Genelgelerimizde belirtilen kurallar çerçevesinde Ek-14’de yer alan Denetim 

Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi 

 Maske kuralına uyulup uyulmadığı, 

 Oturma planına uyulup uyulmadığı, 

 Şans oyunları oynanıp oynanmadığı, 

 Kapasiteye uygun müşteri alınıp alınmadığı. 
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XIV- Dernek Lokalleri̇ İçin 
30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı, 02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı ile 09.06.2020 tarihli ve 

9137 sayılı Genelgelerimizde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate 

alınarak ve Ek-15’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin 

gerçekleştirilmesi; 

 Dernek lokaline girişlerde ve çıkışlarda 1 metre mesafe kuralına uyulup uyulmadığı, 

 Misafirlerin girişlerde ateş ölçümlerinin yapılması, 

 Masaların 1,5 metre ve sandalyelerin 60 cm kuralına göre yerleştirilmesi kuralına riayet, 

 Ödeme noktalarında dezenfektan bulundurulması, 

 

XV- Nikah ve Düğün Yerleri İçin;  
13.06.2020 tarihli ve 9430 sayılı ile 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı Genelgelerimizde 

belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ve Ek-16’de yer alan 

Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi; 

 Oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı, 

 Misafirlerin girişlerde ateş ölçümlerinin yapılması, 

 Merasim/tören esnasında maske kuralına (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil 

olmak üzere) uyulması, 

 Takı merasimi ve hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir toplama 

kutusuna konulması kuralına uyulup uyulmadığı, 

 Oyun/dans alanlarında her 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde kişi sınırlaması, 

 

XVI- İnternet Kafe/Salon ve Elektronik Oyun Yerleri için;  
26.06.2020 tarihli ve 10202 sayılı Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki 

hususlar dikkate alınarak ve Ek-17 yer alan Denetim Formları kullanılarak gerekli denetimlerin 

gerçekleştirilmesi; 

 İnternet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri içerisinde getirilen maske kullanma 

zorunluluğu, 

 İnternet kafe/salon ve elektronik oyun yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sınırına 

riayet, 

 Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması 

azaltıcı tedbirlerin alınması, 

 İnternet kafe/salon ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli 

hava dolaşımı sağlanması. 
 

XVII- Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Aktivite Yerleri için;  
28.06.2020 tarihli ve 10332 sayılı Genelgemizde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki 

hususlar dikkate alınarak ve Ek-18 yer alan Denetim Formları kullanılarak gerekli denetimlerin 

gerçekleştirilmesi; 

 Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar 

oluşturulması, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulması ve gereken yerlerde 

zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmesine 

ilişkin tedbirlerin alınması, 

 Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon 

kapasitesi %60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni 

sağlanması,  

 Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılması, mümkün değilse aynı kapının şeritle 

ayrılması, 
 Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin koruması ve maske 

takmanın sürdürülmesi. 



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları Genelgede yer 

alan açılış/kapanış saatlerine (09.00-21.00) riayet ediyor 

mu?

2 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları randevu 

sistemiyle hizmet verilmesi hususuna riayet ediyor mu?

3 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları  aynı anda ve yan 

yana iki koltukta müşteri kabul edilmemesi kuralına riayet 

ediyor mu?

(Bir koltuk boş, bir koltuk dolu olacak şekilde hizmet 

verebilecekleri hususuna 7647 sayılı Genelgede yer 

verilmiştir.)

4 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları randevularda 

kayma ya da hizmette gecikme olması vb. durumlarda iş 

yeri içinde en fazla 1 müşterinin beklemesine ilişkin kurala 

riayet ediyor mu?

5 Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının aynı anda 

kabul edilebileceği  toplam müşteri sayısı (hizmet alan ve 

bekleyen müşteri sayısına yer verilmesi suretiyle), herkes 

tarafından görülebilecek bir şekilde iş yeri girişine asıldı 

mı?

6 Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan 

personel ve müşteriler maske kullanımı kuralına riayet 

ediyor mu?

7 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları; müşteriye 
yönelik işleme başlamadan önce müşterinin oturacağı, 
temas edebileceği tüm alanların yanı sıra  zemin ve sık 

dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa 

yüzeyleri vb.) temizlenmesine ilişkin kurala riayet ediyor 

mu?

8 Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışanlar; 

müşteriye yönelik hizmete başlamadan önce müşterinin 

görebileceği şekilde ellerini dezenfekte ediyor mu?

9 Steril eldiven kullanılması kuralına riayet ediliyor mu?

(7647 sayılı Genelgeye göre; her müşteri için ayrı eldiven 

kullanılması ve eldiven değişikliği yapıldığının da 

müşteriye gösterilmesi gerekmektedir.)

10 Hizmet sunumu esnasında kullanılan tüm malzemeler için 

dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanıyor mu?

11 Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında 

kullanılan malzemeler (havlu, önlük vb.) tek kullanımlık 

ya da kişiye özel ürünlerden mi oluşuyor?

12 Randevu aşamasında müşterilere isterlerse kişisel havlu,

tarak vb. malzemeleri yanlarında getirebilecekleri hususu

bildiriliyor mu?

13 Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılıyor mu?

14 Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, 

makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti veriliyor mu?

15 Berberler ve kuaförler "Ense Fırçası" kullanıyor mu?

16 Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında yiyecek, 

içecek ikramı yapılıyor mu?

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonlarının Alması Gereken Tedbirler Hk.



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 AVM'ler Genelgede yer alan açılış/kapanış saatlerine 

( 10.00-22.00)riayet ediyor mu?

2 Çalışan, yönetici, müşteriler maske kullanımı 

hususuna riayet ediyor mu?

3 Güvenlik görevlileri (fiili olarak görev yaptıkları süre 

boyunca) maske ile birlikte gözlük ya da yüz 

koruyucu/siperlik kullanıyor mu?

4 AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor mu?

(Ateşinin 38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişi 

sayısı açıklama alanına yazılacaktır.)

5 Kişilerin AVM'lerde maksimum 3 saat kalabileceği, 

sosyal mesafe kuralına  riayet etmeleri gerektiğine 

dair afiş,sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli 

uyarılar yapılıyor mu?

6 Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre 

işaretleme yapılmış mı?

7 AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-

içme katı vb. alanlar ile danışma, iş yeri girişi, ödeme 

noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı 

edilme ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre 

aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizildi mi?

8 Oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, 

sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve 

iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin 

uygulanmasına devam edildiğinden AVM’lerde 

bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin 

faaliyetlerine izin veriliyor mu?

9 AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin 

yapılmasına müsaade ediliyor mu?

10 Berber, kuaför ve güzellik salonları İçişleri 

Bakanlığının Genelgesinde yer verilen koltuk sayısı, 

bekleyen müşteri sayısı, dezenfeksiyon/sterilizasyon, 

yiyecek-içeçek ikramının kaldırılması vb. hususlara 

riayet ediyor mu?

11 Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına en 

az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemeleri 

yapılmış mı?

12 Dokunmatik dijital yönlendirme sistemleri kapalı mı?

13 Oto yıkama/oto kuaföleri kendi sektörleri ile ilgili 

yayınlanan tedbirlere göre çalışıyor mu?

14 Mescitler Covid-19 Kapsamında Camilerde Alınan 

Tedbirler kapsamında hizmet veriyor mu?

15 Valeler Bilim Kurulu Rehberindeki kurallara uygun 

çalışıyor mu?

EK-1 GENEL ESASLAR      -    Alış-veriş Merkezleri



Toplam 
Alan

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 AVM'de faaliyet yürüten her bir iş yerinde m² ve kişi 

sayısı kuralına uyuluyor mu?

2 AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul 

edilebilecek toplam müşteri sayısı, herkes tarafından 

görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart 

şeklinde ve AVM’lerin internet sayfalarında) 

asıldı/paylaşıldı mı?

3 AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için 

aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren 

pankart, afiş veya tabela asıldı mı?

4 AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek 

müşteri sayısını kontrol etmek üzere AVM’ye giriş-

çıkışı yönetecek bir sistem kuruldu mu?

5 Giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu 

önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az 

bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir 

şekilde zemin işaretlemesi yapıldı mı?

6  AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı 

temasını engellemek adına müşterilerin mümkün 

olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması 

sağlanıyor mu? 

EK-2 AVM ve AVM İÇİNDEKİ İŞ YERLERİNDE BULUNABİLECEK MÜŞTERİ 
SAYISI

Alana Düşen Toplam 
Aktif 

Müşteri/Ziyaretçi 
Sayısı

AVM'nin Toplam Aktif Müşteri Kabul Edebileceği Alan (m² 

olarak yazılacaktır.)



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el 

antiseptiği bulunduruluyor mu?

2 Dezenfektan tüneli vb. uygulamaların kullanımına 

müsaade ediliyor mu?

3 AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride 

bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, 

tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan 

yüzeyler üç saatte bir temizleniyor mu?

4 AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş 

yerlerinin zeminleri,sık dokunulan yüzeyler (kapı 

kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) günlük 

olarak temizleniyor mu?

5 Lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde dezenfektan 

kullanılıyor mu?

6 Tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske 

kullanımına ilişkin afişler asıldı mı?

7 Tuvaletlerde bulunan el kurutma makinelerinin 

kullanımı önlenerek bunların yerini tek kullanımlık 

kağıt havlu aldı mı?

8 Sıvı sabun üniteleri elle teması önlemek üzere 

fotoselli ünitelere dönüştürüldü mü? 

9 Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas 

etmeden açılabilmesi için gereken sistem kuruldu 

mu?

10 İş yerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve 

diğer cihaz yüzeyleri dezenfektan maddelerle 

siliniyor mu?

11 İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma 

tezgâhı ve ödeme terminali (post cihazı vb.) her 

müşteriden sonra temizleniyor mu?

12 Ortak kullanıma sunulan, hasta ve özel gereksinimi

olan bireylerimiz tarafından kullanılan tekerlekli

sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası

usulünce temizleniyor mu?

13 ATM noktası/alanlarına el dezenfektanı konuldu mu?

14 ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asıldı mı? 

15 ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı 

temizleniyor mu?

EK-3 TEMİZLİK ve HİJYEN KURALLARI 



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 AVM’lerin havalandırma sistemleri %100 dış ortam 

havası ile mi çalışıyor?

2 AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri 

çalıştırılıyor mu?

3 AVM içerisinde klima sistemi kullanılıyor mu?

4 Havalandırma işlemi geceleri de sürdürülüyor mu?

5 Klima santrallerinin periyodik bakım süreleri 

kısaltıldı mı? 

6 Kirli hava çıkışının olduğu yerlerde insan geçişine 

müsaade ediliyor mu?

EK-4 ORTAM HAVALANDIRMASINA İLİŞKİN KURALLAR



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 İş yeri girişlerinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el 

antiseptiği bulunduruluyor mu? 

2 İş yeri m²/müşteri sayısı kuralının uygulanması 

esnasında fazla müşteri girişini engellemek üzere gerekli 

materyallerin kullanılması suretiyle müşteri girişi 

engelleniyor mu?

3 İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe 

kuralını koruması adına aralarında en az 1 metre mesafe 

olacak şekilde zemin işaretlemesi yapıldı mı?

4 Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini 

çıkarmamaları ve kabinleri en fazla 10 dakika 

kullanmaları yönünde gerekli uyarılar yapılıyor mu?

5 Kabin temizliği ve havanlandırma kuralına riayet 

ediliyor mu?

6 İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme 

kabinleri bir dolu bir boş kabin kuralına göre kullanılıyor 

mu?

7 Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması 

işlemine izin veriliyor mu?

8 Deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler tarafından 

kullanılmasına izin veriliyor mu?

9 Kasa önünde sıra bekleyen/bekleyecek müşterilerin 

aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer 

işaretlemesi yapıldı mı?

10 Ödemelerde temassız kart kullanımına öncelik veriliyor 

mu?

EK-5 AVM'DEKİ İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA KURALLARI



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 AVM yönetimince, COVİD-19 tedbirleri kapsamında iş 

sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit değerlendirmesi 

yapıldı/yaptırıldı mı?

2 Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu 

malzeme/ekipmanlar işyerleri tarafından sağlanıyor mu?

3 COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı olması 

nedeniyle takibe giren personelin en az 14 gün 

çalıştırılmaması esasına riayet ediliyor mu?

4 İş yerleri tarafından çalışan personelin ateş, öksürük, burun 

akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları 

gösterip/göstermediği kontrol ediliyor mu?

5 COVİD-19 ve bu virüs ile mücadelede dikkat edilmesi 

gereken konulara ilişkin gerekli eğitimler veriliyor mu?

6 Personel, dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin 

korunması ve maske takılması kuralına riayet ediyor mu? 

EK-6 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 AVM yönetimince, Koronavirüs Tedbirleri 

Sorumlusu/ Sorumluları belirlendi mi?

2 Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/ Sorumluları , her 

saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta 

olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetliyor mu?

3 Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/ Sorumlularınca, 

tespit edilen aksaklıklar ve varsa alınması gereken 

ilave tedbirler konusunda AVM yönetimi 

bilgilendiriliyor mu?

4 Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/ Sorumluları 

tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik 

tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir 

alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) 

gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile 

kayıt altına alınıyor mu?

5 AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik 

personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs 

kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler 

hakkında teorik/pratik eğitimler veriliyor mu?

EK-7 DENETİM ve EĞİTİM KURALLARI 



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Ticari taksi durakları ve ticari taksiler haftada 

en az bir kere olmak üzere dezenfekte 

ediliyor mu?

2

Araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili 

kurum, kuruluş veya odalar tarafından 

düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi 

gösteren belge araçta bulunduruluyor mu?

3 Ticari taksi şoförleri aracın içinde maske 

kullanıyor mu?

4

Ticari taksilerde gün içerisinde araca binecek 

her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde 

dezenfektan veya 80 derecelik kolonya 

bulunduruluyor mu?

5
Ticari taksilerde aynı anda üç kişiden fazla 

müşteri kabul edilmemesi kuralına uyuluyor 

mu?

6 Müşterilerin ticari taksilere maskesiz 

binmemesi kuralına uyuluyor mu?

7

Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik 

kurallarına uygun bir alanda müşterilerin 

fiziksel temas edebileceği yerler 

siliniyor/dezenfekte ediliyor mu, araç 

içerisinin havalandırılması sağlanıyor mu?

8
Taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen 

temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi 

için gerekli çalışmalar yapılıyor mu?

Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri Hk. (08.05.2020 tarihli ve 7785 sayılı Genelge)



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Pazarcı esnafı ve pazara gelen vatandaşlarımız maske 

kullanımı kuralına uyuyor mu?

(7731 sayılı Genelge ile maske kullanımının ağız ve 

burnu kapatacak şekilde olması hususuna özellikle yer 

verilmiştir.)

2 Pazarcı esnafının, kişisel hijyen kurallarına uyması 

konusunda gerekli uyarılar yapılıyor mu? 

3 Pazarcı esnafı ve vatandaşımız için pazar/satış yerlerinde 

el antiseptiği bulunduruluyor mu?

4

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve 

meyvelerin tüketiciler tarafından herhangi bir şekilde 

temasına izin verilmeksizin, doğrudan pazarcı esnafı 

tarafından ve hijyen koşullarına dikkat edilerek 

poşetlenmesi/satışının yapılması kuralına riayet ediliyor 

mu?

5 4 üncü maddede yer verilen kurala ilişkin gerekli 

denetimler zabıta memurlarınca yapılıyor mu?

6 Pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve 

dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınıyor mu?

7

Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için 

belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri 

(tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak 

şekilde pazar/satış yerleri düzenlenmesine ilişkin kurala 

riayet ediliyor mu?

8

Pazarın toplanacağı gün pazar/satış yerlerine kontrollü 

giriş/çıkışı sağlayabilmek için belirlenen giriş/çıkışlar 

haricinde tüm alanların kapatılması suretiyle kontrolsüz 
giriş/çıkışlar engelleniyor mu?

9 Pazar yeri/alanına, giriş ve çıkışların aynı yerden 

yapılmaması kuralına riayet ediliyor mu?

10 Pazar yeri/alanına, içerideki esnaf sayısının en fazla 2 
katı kadar vatandaş alınması kuralına riayet ediliyor mu?

11
Pazar yeri/alanı içerisinde sürekli aynı sayıda vatandaş 

bulunmasını sağlamak adına pazar giriş noktaları 

oluşturuluyor mu?

12 Pazar giriş noktalarında bekleyen vatandaşlarımız için bir

koridor oluşturuluyor mu?

13
12 nci maddede bahsedilen koridorda bekleyen 

vatandaşlarımızın arasında en az 2 metre mesafe 

bırakılması kuralına uyuluyor mu?

14 Pazar/satış yerlerinin en geç 19.00'a kadar faaliyet 

yürütmesine ilişkin kurala riayet ediliyor mu?

15
Pazar yerlerinin akşam 19.00 kadar açık olduğu belediye 

merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından 

anons ediliyor mu?

PAZAR/SATIŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HK.



S.
No UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
“Pazar İçi Salgın Tedbir Planı” 

hazırlanmış mı?

2

Müşterilere en az 1 metre mesafe kuralına

riayet etmeleri, uzun süre pazar içinde

kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon,

anons vb. yöntemlerle gerekli uyarılar

yapılıyor mu?

3

Pazarların girişlerinde ve pazar içerisinde

uygun ve görülebilir yerlere kurallar,

mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle

ilgili afişler asıldı mı?

4

Mümkün olduğunca müşterilerin tek

yönden giriş, tek yönden çıkış yapması

sağlanmış ve bu amaçla yer

işaretlemeleri ile yönlendirme yapılmış

mı?

5

Pazar yerlerine girişte maske kullanımı

zorunlu olduğundan pazar yerinde

maskesiz esnaf veya müşteri bulunmaması

kuralına riayet ediliyor mu?

6

Pazar yerleri/alanında tezgâh ve/veya

tahtalar aralarında en az 3 metre mesafe

olacak şekilde yerleştirilmiş mi?

7

Kapalı sosyete pazarlarında satıcılar ve

müşteriler dahil olmak üzere aynı anda 8

metrekareye bir kişi olacak şekilde

müşteri alınması kuralına riayet ediliyor

mu?

8

Açık sosyete pazarlarında her 4

metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya

tezgâh sayısının iki katı kadar müşteri

alınması kuralına riayet ediliyor mu? 

9

Müşteri kapasitesi tespit edilmiş ve pazar

yerlerinin girişine/girişlerine herkes

tarafından görülebilecek bir şekilde

asılmış mı?

10

Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her

tezgâhta el antiseptiği veya en az %70

alkol içeren kolonya bulundurulması

kuralına uyuluyor mu? 

11
Yerde satış yapılmasına müsaade

edilmemesi kuralına riayet ediliyor mu?

EK-2 SOSYETE PAZARLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR



S.
No UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

12

Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde

sıkışıklığa neden olacak kutu ve

ambalajlar kaldırılmış mı?

13

Pazar tezgahlarının önüne mesafenin

korunmasını sağlayacak şekilde yer

işaretlemeleri yapılmış mı?

14
Kapalı pazar yerlerinin sıklıkla

havalandırılması sağlanıyor mu?

15

İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu

bilindiğinden pazar girişlerinde

dezenfeksiyon tüneli, dezenfektan

püskürtme vb. uygulamaların

kullanılmasına müsaade edilmemesi

kuralına riayet ediliyor mu?

16

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum

sıkıntısı vb. şikayetleri olan, COVID-19

tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olan

müşterilerin pazar yerlerine girmemeleri

konusunda gerekli anonslar yapılıyor mu?

17

Müşterilerin maske kullanımı ve mesafeye

ilişkin kurallara uyup uymadıkları kontrol

altında tutuluyor mu?

18
Ödeme terminallerinde dokunulan

yüzeylerin temizliği yapılıyor mu?

19

Pazarcı esnafı maske kullanımı, temizlik,

mesafe, bağırarak satış yapmama

hususlarına uygun hareket ediyor mu?

20
Lavabo ve tuvaletlerde temizlik ve hijyen

kurallarına uygun hareket ediliyor mu?



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir 

şekilde asılmış mı?

2 Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmuş mu?

3
Şoförler ilgili meslek odası/birlikleri tarafından COVID-19 hakkında 

bilgilendirilmiş mi?

4
Şoförler, son duraklarda sıra beklerken sosyal mesafe kuralına

uymakta mı?

5

Şoförler, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi ve

aracın içinde mutlaka maske takılması kuralına uyuyor mu?

(Yolcularla arasında şeffaf kabin olanlarda şoför maske takmayabilir.)

6
Bu araçlarda ücret ödemesi sırasında el temasını azaltmak için bir

kutu içinde para alışverişi sağlanıyor mu?

7
Şoförler için kapalı dinlenme alanı olan duraklarda, ticari taksi

duraklarında alınması gereken önlemlere uyuluyor mu?

8 Yolcular beklerken sosyal mesafe kuralına uyuyor mu?

9
Yolcular araçlara binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uyuyor

mu?

10

Araca binen tüm müşterilerin maske takması, yolculuk boyunca

çıkarmaması ve maske takmayan yolcuların araçlara alınmaması

kurallarına uyuluyor mu?

11
Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınması, ayakta yolcu

alınmaması kuralına uyuluyor mu?

12

Araçlarda gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına

yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol

içeren kolonya bulunduruluyor mu?

13 Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı mı?

14 Araçların klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılıyor mu?

15
Araçlarda pencerelerin uygun olan her fırsatta açılması, servisin iç

havasının temizlenmesi kuralı dikkate alınıyor mu?

16
Araçların genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılıyor

mu?

17 Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak siliniyor mu?

18

Her ilk ve son durak arasındaki sefer tamamlandığında sık dokunulan

yüzeylerin (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma

düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle

silinmesi daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu

veya en az %70’lik alkol ile dezenfekte edilmesi kuralına uyuluyor

mu?

Servislerde Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

EK-1 KENT İÇİ ULAŞIM ARAÇLARI (MİNİBÜSLER, DOLMUŞLAR, HALK OTOBÜSLERİ, 
BELEDİYE OTOBÜSLERİ VE DİĞERLERİ) İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN KURALLAR

Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler

Şoförler İçin Alınması Gereken Önlemler



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Servis şoförleri COVID -19 hakkında bilgilendirilmiş mi?

2
Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar 

görünür bir şekilde asılmış mı?

3
Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket 

ediyor ve araç içinde mutlaka tıbbi maske kullanıyor mu?

4 Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmuş mu?

5
Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (>1 metre)

kuralına uygun davranıyor mu?

6
Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az %70’lik

alkol içeren kolonya kullanıyor mu?

7
Servise binen tüm yolcular (yolculuk boyunca çıkarmayacak

şekilde) maske takıyor mu?

8
Servisi kullanan personel evlerden alınma sırasına göre en arka 

sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol sıralarda cam 

kenarlarına oturuyor mu?

9

Koltuklara numara verilmesi, yukarıda ifade edilen düzene göre 

evden alınma sırasına göre her personelin hangi koltuğu 

kullanacağının sabit hale getirilmesine ilişkin kural uygulanıyor 

mu?

10
Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturularak liste serviste 

görünür şekilde asılmış mı?

11 Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı mı?

12
Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak

yapılmakta mı?

13
Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılıyor, servisin iç

havasının temizlenmesi sağlanıyor mu?

14
Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile

yapılıyor mu?

EK-2 PERSONEL SERVİS ARAÇLARIYLA İLGİLİ ALINMASI GEREKEN 
KURALLAR

Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler

Servislerde Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar 

görünür bir şekilde asılmış mı ve aracı kullananların ve 

yolcuların bu kurallara uyması sağlanıyor mu?

2 Terminaller ve araçlarda COVID-19 ile ilgili önlemlere 

ilişkin gerekli anonslar yapılıyor mu?

3 Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmuş 

mu?

4

Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri hususunda bilgilenmesi/bilgilendirilmesi 

sağlanmış mı? Personel ile kaygıları, korkuları ve duyguları 

hakkında konuşuluyor ve personel rahatlatılıyor mu?

5

Bilet satış ofislerinde, yazıhanelerde, yönetimde çalışan 

personelle eğer mümkünse yüz yüze toplantı veya 

etkinliklerin sınırlandırılması, yerlerine telekonferanslar 

veya çevirim içi etkinliklerin konulması, yüz yüze toplantı 

veya etkinliklerin yapılması halinde ise daha az sayıda 

kişinin katılımınınm esas alınması kuralına uyuluyor mu?

6

Terminaller, metro istasyonları, limanlar vb. alanlardaki 

kafe ve restoranlarda Sağlık Bakanlığının “COVID-19 

kapsamında kafe ve restoranlarda alınacaklar önlemler” 

rehberinde bulunan kurallara uyuluyor mu?

7
Bu araçlara binmeden görünür bir yere asılmış olan, içeride 

uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme 

okunuyor ve belirtilen kurallara uyuluyor mu? 

8

Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, 

solunum sıkıntısı vb. belirtileri olanlar ile COVID-19 

temaslısı olan ve COVID-19 tanısı alan personel ve 

yolcuların binmemeleri yönünde gerekli uyarılar yer alıyor 

mu?

9 Araçlara biniş, iniş ve yolculuk süresince maske kullanımı 

sağlanıyor mu?

10

Yolculuk süresince ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum 

sıkıntısı  vb. hastalık semptomları gelişen çalışanlar diğer 

personelden ve varsa yolculardan ayrı bir bölümde 

izolasyona alınıyor ve tıbbi maske takılarak COVID-19 

yönünden değerlendirilmek üzere en yakın sağlık 

kuruluşuna yönlendiriliyor mu?

11
COVID-19 şikayetleri olan, tanısı ve tedavisi tamamlanan 

veya temaslısı olan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19 

Rehberindeki kurallara göre yönetiliyor mu?

12

Seyahatten dönüşte (COVID-19 belirtileri açısından) kendi 

durumlarını ve bu süreçte herhangi bir belirti görülmesi 

halinde sürecin yönetimi ile fikir sahibi olmak ve bu 

doğrultuda hareket etmek üzere Sağlık Bakanlığı 

Rehberlerini takip ediyorlar mı?

EK-3 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI, DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI, DENİZYOLU YOLCU 
TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sayfa 1 / 3



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

13

Tüm araçlarda şüpheli COVID-19 vakaları için koltuk

ayırılmış mı? Örn. Uzun mesafeye gidecek yolcu

otobüslerinde en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka

iki sıra (veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla

kullanılabilir) vb.

14

Bu araçlarda her gün düzenli olarak temizlik yapılıyor mu?

Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizleniyor

mu? Araçların temizliği yolcu kullanımlarından sonra,

diğer yolculara hizmet vermeden önce, sefer aralarında

uygun şekilde yapılıyor mu?

15
Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (merdiven

tırabzanları, korkuluk, kapı kolları, masa yüzeyleri,

tutunma yerleri vb.) temizliğine dikkat ediliyor mu?

16
Klor bileşiklerinin uygun olmadığı dijital aletler, telefon ve

diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek

dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

17

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven

kullanması sağlanıyor mu? Temizlik sonrasında personel

maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atarak ellerini

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkıyor mu?

18
Mola yerleri, istasyonlar, dinlenme tesisleri vb. yerlerdeki

tuvaletlere ve araçta bulunan tuvaletlere el yıkama ve

maske kullanımı ile ilgili afişler asılmış mı? 

19 Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı

konulmuş mu?

20 Tuvalet ve lavabo girişlerinde el antiseptiği bulunuyor mu?

21
Kapı kolları ile temas etmeden önce ve sonra el antiseptiği

kullanılıyor mu? Tuvaletlerde sıvı sabun bulunduruluyor

mu?

22 Mümkünse seyahat sürecinde de araçta pencereler açılarak

havalandırılıyor mu?

23

Dış ortamdan temiz hava alan havalandırma sistemlerinin

kullanılması, havalandırma sistemlerinin bakımı ve

filtrelerinin değişimlerinin üretici firma önerileri

doğrultusunda yapılması kuralına uyuluyor mu?

24
Araçlar yolcu kullanımlarından sonra ve diğer yolculara

hizmet verilmeden önce, sefer aralarında uygun bir şekilde

temiz hava ile havalandırılıyor mu? 

25
Bilet satışı veya ulaşım kartı bakiye yüklemesi için

mümkünse mobil uygulamalar veya kredi kartları

kullanılıyor mu? 

26
Yolcular ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa bu

alanların %70’lik alkol ile temizlenmesi kuralına uyuluyor

mu?

Ortam Düzenlenmesi, Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu,Havalandırılması ile İlgili Önlemler
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

27 COVID-19 temaslı takibinin yapılabilmesi için çalışanların 

çalışma düzenleri kaydedilmekte mi?

28 Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanıyor mu?

29

Çalışanların (yardımcı personel, muavin vb.) kuralına

uygun maske takması, maske nemlendikçe ya da

kirlendikçe maskeyi değiştirmesi ve bu işlem öncesinde ve

sonrasında el antiseptiği kullanılmasına ilişkin kurala

uyuluyor mu?

30 Aracı kullanan personel (makinist, şoför, kaptan vb.) araca

biniş ve inişlerde maske takıyorlar mı?

31 Çalışanlar araca bindiklerinde alkol bazlı el antiseptiği

veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanıyorlar mı?

32 Çalışanlar dinlenme zamanlarında en az 1 metrelik sosyal

mesafeyi koruma ve maske takma kuralına uyuyor mu?

33
COVID-19 temaslı takibinin yapılabilmesi için şehirler

arası seyahatlerde yolcuların isimleri, iletişim bilgileri

kaydediliyor mu?

34

Terminallerde, metro istasyonlarında, peronlarda vb.

yerlerde yolcuların, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek

(en az 1 metre aralıklarla) düzenli sıra oluşturulması

hususuna dikkat ediliyor mu?

35 Yolcular, araca binişlerinde ve araç içerisinde sosyal

mesafe kurallarına uymaya özen gösteriyor mu?

36

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. hastalık

semptomları olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı

olan kişi/kişilerin araca alınmaması; tıbbi maske takılarak

en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanıyor mı?

37

Oturma düzenine ilişkin kurallara uyuluyor mu? (Kişiler 

arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılması,

oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı

olmayacak şekilde çapraz oturma olması, tekli koltuk ve

koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa

bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması

sağlanarak sosyal mesafe korunması) 

38
Ayakta yolcu taşınması halinde İl/ilçe Hıfzıssıha Kurulu 

Kararı dikkate alınıyor mu?

Yolculara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Kahve/kıraathaneler  saat 24.00’da kapanıyor mu?

2 Kahve/kıraathanelerin girişinde ve içerde el antiseptiği 

bulunduruluyor mu?

3 Müşteriler ve çalışanlar sosyal mesafe kurallarına uyuyor 

mu?

4 Sandalyeler arası 60 cm ve servis yapılan masalar arası 

1,5 metre olacak şekilde düzenleme yapılmış mı?

5 Müşteri ve personel maske takılmasına ilişkin kurala 

uyuyor mu?

6 Kahvehane/ kıraathane giriş ve çıkışında pedallı ve 

kapaklı çöp kutusu var mı ve düzenli olarak boşaltılıyor 

mu?

7 Okey, briç, iskambil oyunları, tavla vb. şans oyunlarının 

oynanmasına müsaade ediliyor mu?

8 Masa/sandalyeler her müşteri sonrasında %70’lik alkolle 

siliniyor mu?

9 Çay /kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan 

bardaklar su ve deterjanla yıkanıyor mu?

10 Sosyal mesafe planı var mı? Müşteriler bu doğrultuda mı 

içeri alınıyor?

11 Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yada 

özellikleri bildirilmiş yüzey dezenfektanları 

kullanılmasına dikkat ediliyor mu?

12 Tuvaletlerde tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu,

sıvı sabun var mı?

13 Klima ve vantilatörler kullanılıyor mu?

14 Kahve/kıraathaneler sık sık havalandırılıyor mu?

15 Görünür bir yere  içeride uyulması beklenen kurallar 

asılmış mı?

16 Servis personeli, servis esnasında gerekli mesafeyi 

koruyor mu?

17 Gazete, dergi vb. bulundurulmasına müsaade ediliyor 

mu?

18 Masa örtüsü kullanılıyor mu?

19 Personel COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri hususunda bilgilendirilmiş mi?

EK-1 KAHVEHANE ve KIRAATHANELERDE ALINMASI GEREKEN 
ÖNLEMLER



Hamam, Sauna, Kaplıca ve Kapalı Yüzme Havuzları Denetim Formu

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 İşletmeler tarafından “İşletme İçi Salgın Tedbir 

Planı” yapıldı mı?

2 Bu Tedbir Planında, koronavirüs sorumlusunun adı-

soyadı, iletişim bilgileri var mı?

3 Bu Tedbir Planında, müşteri ve çalışanlara ilişkin 

tedbirler, belirtilmiş mi?

4 Bu Tedbir Planında,  denetim ve sosyal mesafe 

önlemleri belirtilmiş mi?

5 Bu Tedbir Planında, personele yönelik takip ve 

denetimin ne şekilde olacağı belirlenmiş mi?

6 Bu Tedbir Planında, müşterilerin ve personelin 

işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları 

gereken sağlık ve hijyen kuralları belirtilmiş  mi?

7 Bu Tedbir Planında, genel kullanım alanlarının 

temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en fazla 2 saati 

aşmamak kaydıyla) ve bunların hangi araçlarla 

yapılacağına ilişkin standartlar belirtilmiş  mi?

8 Bu Tedbir Planında, işletme dışından gelen her türlü 

malzemenin kabul usul ve esasları belirtilmiş  mi?

9 Bu Tedbir Planında, müşteri ve personelde hasta, 

semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil 

hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en 

yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, sağlık 

kuruluşunda irtibata geçilecek görevliler ve bunların 

telefon numaraları belirtilmiş mi?

10 Bu Tedbir Planı düzenli aralıklarla güncelleniyor mu?

11 Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından 

gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik 

tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir 

alanına ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve 

kontrol listeleri hazırlanmış mı?

12 İşletme İçi Salgın Önleme Tedbir Planı kapsamında

uyulması gereken kuralları gösteren afişler işletmede

personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği

alanlara asılmış mı?

13 Çalışanlar ve işletmeciler tıbbi/bez maske veya 

siperlik kullanıyor mu?

14 Müşterilerin işletmeye maskeli olarak kabul edilmesi 

hususuna dikkat ediliyor mu?

EK-1 GENEL ESASLAR 
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
EK-1 GENEL ESASLAR 

15 İşletme girişinde (talep edilmesi halinde) müşterilere 

verilmek üzere yeterli miktarda maske hazır 

bulunduruluyor mu?

16 İşletme girişinde herkesin ateşi ölçülüyor mu?

17 İşletme girişlerinde dezenfektan bulunduruluyor mu? 

18 İşletme bünyesinde bulunan mescitlere gerekli 

bilgilendirmeler/uyulması gereken kurallar (afiş, pano 

vb.) asılmış mı?

19 İşletmede randevu sistemi uygulanıyor mu? 

20 İşletmeye gelen müşterilere ait giriş/çıkış ve künye 

bilgileri tutuluyor mu?

21 Köpük masajı ya da kese gibi uygulamalar yapılıyor 

mu?

22 Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata 

uygun olarak yapılıyor mu?

23 Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, inhaloterapi, dalış 

dersleri vb. aktiviteler yapılıyor mu?

24 İşletmelerdeki kafe ve restoran benzeri hizmet 

bölümleri kapalı mı?

25 İşletmelerdeki kafe ve restoran vb. hizmet bölümleri 

açık ise görev alanlarıyla ilintili önlemlere, 

genelgelere riayet ediyorlar mı?

26 İşletmelerin otel, apart otel vb. konaklama tesisi 

içinde olması durumunda Sağlık Bakanlığı                

COVID-19 Kapsamında Konaklama Tesisleri İçin 

Korunma ve Kontrol Önerilerine uyuluyor mu?
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile 

kapalı havuz ve jakuzilerde COVID-19 kapsamındaki 

tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak 

bulunduruluyor mu?

2 Hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve 

jakuzilerde görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler (el 

yıkama, maske kullanımı ve işletmede uyulması gereken 

kurallar) asılmış mı?

3 Hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve 

jakuzilerde girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği 

bulunduruluyor mu veya el yıkama lavaboları 

oluşturulmuş mu?

4 Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış 

kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir 

uyarıcı/engelleyici konulmuş mu?

5 Günübirlik hamam, sauna, buhar odaları ile jakuzilerde

(çalışanlar dahil) 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde

kapasite belirlenmiş mi?

6 Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde 

kapasite belirlenmiş mi?

7 Sauna, masaj salonları ve çocuk kulüplerinin kullanımı 

durumunda (rezervasyonla ve sınırlı sayıda olması 

esasetır.) kayıt tutulmuş mu? Bu alanların mekanik 

temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile 

yapılıyor mu?

8 Fizik tedavi birimlerinde kişisel odaların çoklu 

kullanımına izin veriliyor mu?

9 Dinlenme koltukları ve şezlonglar arasında en az 1,5 

metre mesafe bulunması kuralına riayet ediliyor mu?

10 Şezlongların üzerinde kumaş minder bulunuyor mu? Bu 

minderlerin her kullanımdan sonra temizliği yapılıyor 

mu?

11 Soyunma odalarında mesafe kuralına riayet ediliyor mu?

12 Dolaplar her kullanımdan sonra temizleniyor mu?

13 İşletme tarafından sunulan bornoz ve havlular ambalajlı 

mı?

14 Bornoz ve havlular günlük değiştiriliyor mu?

15 Bornoz, havlu vb. tekstil ürünleri en az 60° C'de  

yıkanıyor mu?

EK-2 ORTAM DÜZENLEMESİ



S.
NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi 

kayıt altına alınıyor mu?

2 Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanıyor mu?

3 Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi hastalık 

semptomları olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı 

olan personel çalıştırılıyor mu?

4 Personele günlük ateş ölçümü yapılıyor mu?

**Ateş ( 38° C üzerinde), öksürük, burun akıntısı, nefes 

darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı 

olarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli, Sağlık Bakanlığı 

COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir. 

5 Personelin tümü günü birlik hamam, kaplıca, sauna, buhar 

odaları dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme 

alanlarında kuralına uygun maske kullanımı kuralına riayet 

ediyor mu?

6 Maskenin nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi, 

değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılması hususuna dikkat ediliyor mu?

7 Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı 

havuz ve jakuzilerde hizmet verilmesi esnasında en az 1 

metrelik mesafe kuralına uyuluyor mu?

8 Personel, COVID-19 bulaş riskini artırabileceğinden kart, 

para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven 

kullanılmamasına ilişkin kurala uyuyor mu? 

9 Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanıyor mu?

**El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye 

boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı 

durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik 

alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren 

sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

10 Dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi koruma 

ve maske takma kuralına uyuluyor mu? 

11 Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske 

çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda 

birden fazla kişinin olmaması hususuna özen gösteriliyor 

mu?

EK-3 PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Müşteriler mesafeye (en az 1 metre) uymaları 

konusunda uyarılıyor mu?

2 Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında 

beklerken, dinlenirken ya da soyunup giyinirken 

maske takılması kuralına uyuluyor mu?

3 El hijyenine dikkat ediliyor mu?

**El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye 

boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun 

olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya 

en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. 

4 Müşterilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve 

peştamal getirmesi/kullanması teşvik ediliyor mu?

5 Havlu, bornoz, peştamal vb. ürünler her kullanım 

sonrasında en az 60° C'de yıkanıyor mu?

6 Hamam tası kese, lif, sünger gibi malzemelerin 

müşteriye özel olması ve başka bir müşteride 

kullanılmaması kuralına riayet ediliyor mu?

**Bu malzemelerin kişide bulunmaması durumunda 

paketli olarak yeterli sayıda tesiste bulundurulması 

sağlanmalıdır. Hamam tası ortak kullanılacaksa her 

müşteri sonrasında su ve sabunla yıkanmalıdır. 

7 Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere 

dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna 

dokunulmaması, dokunulduğunda ise ellerin su ve 

sabunla yıkanması ya da el antiseptiği kullanılması 

kuralına riayet ediliyor mu?

8 COVID-19 temas riskini artıracağından günü birlik 

hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz 

ve jakuzilerde uzun süre kalınmaması kuralına riayet 

ediliyor mu?

9 Özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış (dışkı 

kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri 

olan bebek/çocukların bu alanlara alınmasına 

müsaade ediliyor mu?

10 Çocukların mesafeyi korumaları zor olacağından bu 

alanların ebeveyn gözetiminde kullanılmasına dikkat 

ediliyor mu?

EK-4 MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Cankurtaranlar/sağlık personeli  FFP2/N95 maske, eldiven 

bulundurma kuralına riayet ediyor mu?

2 Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için; suni solunum maskesi, 

balon ventilasyon bulunduruluyor mu?

3 Cankurtaranlar/sağlık personeli standart enfeksiyon kontrol 

önlemlerine uygun çalışıyor mu?

4 Cankurtaranlar/sağlık personeli tarafından yapılan canlandırma ve 

ilkyardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol 

oluşturan işlemler olduğundan bu işlemler sırasında FFP2/N95 

maske ve eldiven kullanılması kuralına riayet ediliyor mu?

5 Sağlık personeli kaplıcayı kullanan kişileri COVID-19 

semptomları açısından günlük olarak takip ediyor mu?

EK-5 CANKURTARANLARA/SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla

düzenli olarak yapılıyor mu? 

2 Temizlik bezleri kullanım alanlarına göre ayrılmış mı

ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi

kuralına riayet ediliyor mu?

3 Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya

kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınınılıyor mu?

4 Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili

mevzuata uyuluyor mu?

5 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven

kullanması sağlanıyor mu?

6 Temizlik yapan personelin, temizlik sonrasında

maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp

kutusuna atması ve ellerini en az 20 saniye boyunca

su ve sabunla yıkaması kuralına riayet ediliyor mu?

7 Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları,

kapı kolları, masa-sehpa yüzeyleri şezlonglar, gibi)

temizliğine dikkat ediliyor mu?

**Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası

dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya

yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor

bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.

Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir

dezenfektandır. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10

sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas

No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

8 Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun

olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve

diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek gerekli

dezenfeksiyon sağlanıyor mu?

EK-6 TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

9 Ödeme terminallerinin kullanımının ardından

%70’lik alkol ile temizliği sağlanıyor mu?

10 Kullanılan dezenfektanlar Sağlık Bakanlığı tarafından

ruhsatlandırılmış mı?

11 Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddelerin

karıştırılmaması, iyi havalanan alanlarda

hazırlanması, güneş görmeyen ve serin alanlarda

muhafaza edilmesi hususlarına dikkat ediliyor mu?

12 Banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına

dikkat ediliyor mu?

13 Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin

sensörlü olanlarının kullanımına özen gösteriliyor

mu? 

**Bu durum mümkün değilse adı geçen bu

malzemelerin sık sık temizliği yapılıyor mu?

14 Duş ve tuvaletler sık aralıklarla (mümkünse her

kullanımdan sonra) temizleniyor mu?

15 Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı,

kâğıt havlu ve çöp kutusu bulunduruluyor mu?

16 Duş, kabin, tuvalet vb. yerlerin kapı ve pencereleri

açılarak sık sık havalandırılması sağlanıyor mu?

17 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin

havalandırılma işlemi temiz hava sirkülasyonunu

sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?

18 Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre

değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda

yapılıyor mu?

19 Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil)

kullanılmasına müsaade ediliyor mu?

20 Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile

kullanılan araç-gerecin her kullanımdan sonra uygun

şekilde temizliği yapılıyor mu?
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1

Lokanta veya restoran (alkollü ve alkolsüz), pastane, kafe,

kafeterya vb. işyerleri faaliyetlerini saat 24.00'da

sonlandırıyorlar mı?

2

Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri 

içinde yer alan lokanta, restoran vb. yerler İl/İlçe Hıfzıssıhha 

Kurulları tarafından belirlenen kapanış saatlerine uyuyor 

mu?

3

Genelge kapsamında müşterilerin dinlemesine yönelik olan 

müzik yayını (canlı müzik dahil) hariç olmak üzere faaliyete 

başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek dans/oyun 

vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmaması 

kuralına uyuluyor mu? 

4

Geçici bir süreliğine çalışma izni verilmeyen iskambil, okey, 

tavla oyunların ve nargile satışının yapıldığı iş yerlerinde 

kurallara uyuluyor mu?

5

Açık alanı ve bahçesi bulunan işletmelerin öncelikli olarak 

müşterilerini bu alanlarda kabul etmesi esas olacak şekilde 

müşteri yoğunluğuna göre kapalı alanların da 

kullanılabileceği hususuna dikkat ediliyor mu?

6 İşletme İçi Salgın Tedbir Planı   hazırlanmış mı?

7

Bahse konu Planda işletmenin koronavirüs

sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları

yer alıyor mu?

8

Bahse konu Planda işletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin

tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri belirlenmiş

mi?

9
Bahse konu Planda işletme personeline yönelik takip ve

denetimin ne şekilde olacağı belirlenmiş mi?

10

Bahse konu Planda müşterilerin ve personelin işletmenin

tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık ve hijyen

kuralları belirlenmiş mi?

11

Bahse konu Planda genel kullanım alanlarının (tuvalet,

lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en fazla 2

saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için

kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların

kullanımlarına ilişkin standartlar belirlenmiş mi?

EK-1 LOKANTA, RESTORAN, KAFE vb. İŞYERLERİNDE ALINMASI 
GEREKEN KURALLAR
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12

Bahse konu Planda işletmeye kabulü yapılacak gıda ve

temizlik maddeleri gibi işletme dışından gelen her türlü

malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren

kişilerle temas edecek işletme personelinin ad, soyad ve

telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza

indirilmesine yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği

kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve

bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.) yer almış

mı?

13

Bahse konu Planda müşteri ve personelde hasta, semptomlu, 

şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde 

ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık 

kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta irtibata 

geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları yer almış 

mı?

14

Plan düzenli aralıklarla değerlendiriliyor, uygulamada

karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya

kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler

dikkate alınarak güncelleniyor mu?

15

Tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla

yükümlü olan tesis işletmecileri tarafından, genel kullanım

alanlarına ve oturum düzenine ilişkin oturma planı

hazırlanmış mı?

16

Tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla

yükümlü olan tesis işletmecileri tarafından, tesisin misafir

kapasitesi mesafe planına göre belirlenmiş mi?

17

Tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla

yükümlü olan tesis işletmecileri tarafından, kapasiteye uygun

sayıda misafir kabul edilmiş mi?

18

Tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla

yükümlü olan tesis işletmecileri tarafından, kapasite bilgisi

tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmış mı?

19

Tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla

yükümlü olan tesis işletmecileri tarafından, tesis giriş

holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin

kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste

uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve

kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmiş mi?

20

Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde

ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü

başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik

izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanıyor mu?
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21

Koronavirüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları 

kullanarak günlük olarak işletmede alınan tedbirleri 

denetliyor, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken 

ilave tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini 

bilgilendiriyor mu?

22

İşletme İçi Salgın Önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması 

gereken kuralları gösteren afişler işletmede personel ve

müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılmış mı?

23
İşletmelerde çalışanların ve işletmecilerin tıbbi/bez maske

veya siperlik kullanması zorunluluğu kuralına uyuluyor mu?

24

Müşterilerin işletmeye maskeli olarak kabul edilmesi ve 

müşterilerin yeme-içme faaliyeti dışında maske takması 

hususu takip ediliyor mu?

25
İşletme girişinde talep edilmesi halinde müşterilere verilmek

üzere yeterli miktarda maske hazır bulunduruluyor mu?

26

Ateşi 38
o

C'den yüksek olduğu tespit edilen

müşteri/müşteriler içeri alınmayarak en yakın sağlık

kuruluşuna yönlendirilmek kaydıyla işletme girişinde

herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera veya temassız

dijital termometre ile ateşleri ölçülüyor mu?

27

İşletme girişlerinde dezenfektan bulunduruluyor ve 

müşterilerin ellerini dezenfektan ile temizlemelerinden sonra 

içeri girişleri sağlanıyor mu?

28

Mescitlerin 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge

kapsamında kullanımına ilişkin gerekli

bilgilendirmeler/uyulması gereken kurallar (afiş, pano vb.)

mescit girişlerine asılmış mı? Bu koşullar haricinde

mescitlerin kullanılmaması kuralarına uyuluyor mu?

29
İşletme giriş ve ıslak zemin mekanlara çıkan kapılar hariç iç

mekân kapıları sensörlü değilse açık bulunduruluyor mu?

30

Kıraathane, kahvehane, kafe, kafeterya, dernek lokalleri, kır

bahçeleri ve çay bahçelerinde plastik veya karton bardak

kullanılıyor mu?

31

Cam vb. bardak kullanılması durumunda bardaklar her

kullanımdan sonra en az 60 derecede deterjan kullanılarak

yıkanıyor mu?

32 Valeler eldiven kullanıyor mu?

33
Valeler, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden

önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizliyor mu?

34 Valeler, araçlara maskesiz biniyor mu?

35
Park hizmeti verilirken araçta temas edilen her nokta (kapı

kolu, direksiyon, vites vb.) temizleniyor mu?
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1

Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi

genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin

tamamı sosyal mesafe planına uygun şekilde düzenlenmiş

mi?

2

Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde

(lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre

ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmış mı?

3
Servis yapılan masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana

sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmiş mi?

4

Masalar arasında mesafe ayarlamasının yapılamayacağı

işletmelerde bir masa dolu bir masa boş olacak şekilde

müşteri kabul edilmesi kuralına uyuluyor mu?

5

Masaların sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanarak,

masa yanlarına sandalye konularak oturma düzeni

oluşturulmuş mu?

6

Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda

çapraz oturma düzeni uygulanıyor mu?(masa

kapasitesinin yarısı kadar müşteri çapraz şekilde

oturtulacaktır.) 

7

Grup halinde gelen misafirler için masa birleştirilen

durumlarda da yan yana sandalyeler arası 60 cm kuralı ve

diğer masalarla 1,5 metre mesafe kuralının hiçbir şekilde

ihlal edilmemesi hususunda gereken özen gösteriliyor

mu?

8

Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın

(kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanıyor

mu?

9

Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası 

şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre 

olacak şekilde düzenlenmiş mi?

10

Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar

masalarında banko genişliğinin 1 metre olması ve bu

alanda çalışan personelin maske ve siperliği aynı anda

kullanması kuralına riayet ediliyor mu?

11

İşletmeye aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, belirtilen

sistematiğe uygun bir şekilde tespit edilmiş ve işletme

girişine görünür şekilde asılmış mı?

12
Müşteri sayısı maksimuma ulaştığında içeri müşteri

alınmama kuralına uyuluyor mu?

13
Açık alanlar dâhil işletmenin tamamı mesafe kurallarına

uygun olarak düzenlenmiş mi?

14
İşletmenin içinde veya dışında (sıra oluşabilecek her

yerde) 1 metre ara ile mesafe işaretlemeleri yapılmış mı?

15

Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi

araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı

aracılığıyla servis alması sağlanıyor mu?

EK-2 İŞLETME İÇİ VE SERVİSE İLİŞKİN KURALLAR
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EK-2 İŞLETME İÇİ VE SERVİSE İLİŞKİN KURALLAR

16
Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını

korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösteriyor mu?

17
Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya

veya el antiseptiği bulunduruluyor mu?

18

Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker,

tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir

kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve

dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

19

Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete

kullanımı mümkün olmadığı takdirde her bir müşteri için

dış yüzeyleri temizlendikten sonra dönüşümlü olarak

kullanılacak 2 set tuz, baharat vb. malzemeler

bulunduruluyor mu?

20
Masa örtüleri her misafir kullanımı sonrasında

değiştiriliyor mu?

21

Kullanılacak metal çatal, kaşık, bıçaklar gerekli hijyen

şartlarında temizlendikten sonra hijyen şartlarında kapalı

ortamlarda muhafaza edilerek el değmeden müşteriye

sunuluyor mu?

22

Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin

müşteri tarafına müşteri erişimini engelleyecek şekilde

pleksiglas veya benzeri bariyer yapılarak servis, işletme

çalışanı tarafından yapılıyor mu?

23
İşletmede asansör kullanılıyorsa, asansör içine 1’er metre

ara ile yer işaretlemeleri yapılmış mı? 

24
Asansörler için kapasite belirlenmiş mi ve bu alana ilişkin

yazılı/görsel bilgilendirme yapılmış mı?

25
İşletmenin kapalı alanlarındaki çocuklara ayrılmış oyun

odası vb. alanların kullanımına müsaade ediliyor mu?

26

İşletmelerin açık alanlarındaki çocuk oyun grupları

(salıncak, kaydırak vb.) periyodik olarak temizleniyor

mu?

27

Mümkün olduğunca temassız ödeme alınması, temaslı

pos cihazı kullanılması halinde ise her kullanım sonrası

cihazın temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına

ilişkin kurala riayet ediliyor mu?

28
Kasada ödeme alan personel maske veya siperlik 

kullanıyor mu?

29

Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere,

müşterilerin aralarında en az 1 metre mesafe olacak

şekilde yer işaretlemesi yapılmış mı?

30 Ödeme noktalarında dezenfektan bulunduruluyor mu?

31

Self servis hizmet veren işletmelerde sıra yoğunluğunu

önleyecek veya kontrol altında tutacak tedbirler alınmış

mı?
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1
Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun

ürün kullanılarak, uygun sıklıkta yapılıyor mu?

2

İşletmenin tamamında kapı kolları, asansör düğmeleri, elektrik

düğmeleri, pos cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar

klavyesi, menü, masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu

yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizleniyor, 1/100 sulandırılmış

çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanıyor, klor bileşiklerinin

zarar verdiği pos cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi

yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılıyor mu?

3
Genel kullanım alanlarının ve müşteri tuvaletlerinin girişlerinde

dezenfektan bulunduruluyor mu?

4

Tuvaletlerde teması mümkün olduğunca azaltabilmek amacıyla

muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması

sağlanıyor mu?

5

Müşteri tuvaletlerinin giriş kapılarının mümkünse otomatik kapı

sistemi olarak düzenlenmesi, düzenlenememesi halinde ise giriş

kapılarının kollarının uygun sıklıkla dezenfeksiyonunun

sağlanmasına özen gösteriliyor mu?

6

İşletmelerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi

olan kişiler tarafından kullanılan tekerlekli sandalye, mama

sandalyesi vb. araçlar her kullanım sonrası mutlaka

temizlenip/dezenfekte ediliyor mu?

7

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10; lavabolar, musluk

ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış

çamaşır suyu ile sık sık temizlenerek ve dezenfeksiyonu

sağlanıyor mu?

8 Tuvalet ve lavaboların, temizlik saatleri kaydediliyor mu?

9
Tuvalet ve lavaboların, temizlik saatleri görünür şekilde asılmış

mı?

10
Tuvalet ve lavabolarda, devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kağıt

havlu bulunduruluyor mu?

11

Temizlik yapan personel, kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve

maske) kullanarak işlem sonrası ekipmanını işyeri çöpüne atıyor;

su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlıyor

mu?

12
Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak bunun yerine tek

kullanımlık kağıt havlu bulundurulması kuralına uyuluyor mu?

11

Havalandırma ve klima sisteminin, bulaşık makinesi gibi araç,

gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli

olanların sterilizasyonu sağlanıyor mu?

12
Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak

değiştiriliyor mu?

13 Vantilatör kullanımına müsaade ediliyor mu?

14

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işletmelerin

havalandırması, temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde

düzenleniyor ve sık sık doğal havalandırma yapılıyor mu?

15

Klima kullanımı konusunda Sağlık Bakanlığının

yayınladığı/yayınlayacağı "Toplumda Klimaların Kullanımı

Rehberi"ne uyuluyor mu?

16
Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri

açılarak doğal havalandırması sağlanıyor mu?

EK-3 TEMİZLİK, HİJYEN VE HAVALANDIRMA KURALLARI



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

İşletme bünyesinde görev alan personele işletmede

uygulanacak plan, hijyenik malzeme ve koruyucu

ekipmanların kullanımı konusunda periyodik temel

eğitimler veriliyor mu?

2

Müşteriye hizmet verecek tüm çalışanlar (fiili olarak

görev yaptıkları süre boyunca) maske veya yüz

koruyucu siperlik kullanıyorlar mı?

3

Çalışanların sağlık kontrolü düzenli olarak yapılarak,

birlikte yaşadığı kişilerin Covid-19 açısından

izlenebilmesi için çalışanlardan periyodik bilgi

alınıyor mu?

4

Covid-19 tanısı alan ya da Covid-19 temaslı olması

nedeniyle takibe giren çalışanın en az 14 gün

çalıştırılmaması esasına riayet ediliyor mu?

5

Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile

temasına uygun kişisel koruyucu donanım (maske,

tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu gibi) ile el

antiseptiği sağlanarak kullanımı izleniyor mu?

6
Çalışanların kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni

sağlanıyor mu?

7
Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin

çalıştırılmasına özen gösteriliyor mu?

8

Çalışanların ortak yemek yeme, dinlenme alanlarının

mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmesi, bu

konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi

düzenlemelerin yapılması, bu alanların temizliği ve

kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonunun düzenli

olarak sağlanması kuralına uyuluyor mu?

EK-4 ÇALIŞANLARA YÖNELİK KURALLAR
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1

Haşere ve zararlılarla mücadele hususları da gözetilerek

COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda

güvenliğini içerecek şekilde tedbirler planlanmış mı?

2

Belirlenecek sorumlu personelce mutfak temizliği ve gıda

güvenliğine yönelik tedbirlere uyulup uyulmadığı sürekli

kontrol ediliyor mu?

3

Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personelin

girmemesi, gıda üretim/imalat alanına ham madde ve

ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen bariyerleri,

sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet

ve ekipman bulundurulması kuralına riayet ediliyor mu?

4
Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde

muhafaza ediliyor mu?

5

Hiçbir gıda maddesinin zeminle temas ettrilmemesi,

çapraz bulaşmayı önlemek üzere, işlem görmemiş gıda

maddeleri ile hazırlanmış gıdaları birbirlerinden ayrı

yerlerde muhafaza edilmesi kuralına uyuluyor mu?

6

Elle sık temas eden yüzeylerin 1/100’lük çamaşır suyu ile

düzenli olarak silinmesi, mutfak ve ilişkili alanların,

mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın,

tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli

olarak sağlanıyor mu?

7

Mutfak personelinin çalışma esnasında iş kıyafeti ve

kişisel koruyucu ekipman (maske, siperlik) kullanmaları,

ellerini düzenli olarak yıkamaları ve antiseptik ile

temizlemeleri sağlanıyor mu?

8

Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi

hijyen uygulamaları ile ilgili görsel/yazılı bilgilendirme

yapılmış mı?

9
Mutfakta çalışan personelin işletmenin diğer alanlarında

çalıştırılmaması kuralına uyuluyor mu?

EK-5 MUTFAK VE İMALAT YERLERİNE İLİŞKİN KURALLAR



EK-1 GENEL ESASLAR 
Spor Merkezleri/Tesisleri Denetim Formu

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri 

ile müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli 

durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek 

kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye 

personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan 

“İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanmış mı?

2 Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe 

önlemlerini alıyor mu?

(Bu husus, hem genel kullanım alanları hem de 

antrenman düzeni için dikkate alınmalıdır.)

3 Tesisin müşteri kapasitesi belirlenerek herkesin görebileceği 

bir yere asılıyor mu?

4
Tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile

personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında,

tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri

ve kurallarının yer aldığı panolar düzenleniyor mu?

5 Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde 

ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü 

başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik 

izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanıyor mu?

6 Koronavirüs sorumlusu/sorumluları, günlük/periyodik

izleme formları ve kontrol listelerini kullanarak işletmede

alınan tedbirleri denetliyor mu?

7 Koronavirüs sorumlusu/sorumlularınca 

tesislerde/merkezlerde görünen aksaklıklar gideriliyor mu?

8 Koronavirüs sorumlusu/sorumlularınca alınması gereken 

ilave tedbirler konusunda işletme sahibi/yönetimi 

bilgilendiriliyor mu?

9 İşletme İçi Salgın Önleme Tedbir Planı kapsamında 

uyulması gereken kuralları gösteren afişler işletmede 

personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara 

asılıyor mu?

10 İlgili federasyonlarının izni ile yapılacak müsabaka, 

antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere spor 

merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki 

sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin 

birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanların 

yapılmaması (futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, 

karate vb.) kuralına riayet ediliyor mu?

11 Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6 
metrekareye 1 kişi olacak şekilde üye/müşteri girişine 

müsaade edilmesi kuralına riayet ediliyor mu? 

12 Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında yapılacak her türlü

aktivite için kişiler arası mesafenin en az 2 metre olarak

belirlenmesi kuralına riayet ediliyor mu?
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EK-1 GENEL ESASLAR 
Spor Merkezleri/Tesisleri Denetim Formu

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
13 Güreş, karate, boks, taekwondo vb. spor faaliyetlerinin 

temassız antrenmanları ile diğer spor amaçlı etkinliklerin 

(yoga, plates, zumba vb.) metrekareye düşen insan sayısını 
ve 2 metre mesafe şartını ihlal etmemek şartı ile 

yapılabilmesi kuralına riayet ediliyor mu?

14 Spor faaliyetleri dışında spor merkezleri, tesisleri ve 

salonlarında maske takılması kuralına riayet ediliyor mu?

15 Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerin girişine Covid-19 

önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve 

içeride uyulması gereken kurallar) asılıyor mu?

16 Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerdeki uygun noktalara el 

antiseptiği konuluyor mu?

17 Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlere girişlerde kullanılan 

(varsa) parmak/avuç izine dayalı geçiş sistemlerinin geçici 
olarak kullanılmamasına ilişkin kurala riayet ediliyor mu?

18 Koşu bandı/bisiklet vb. ekipman, aralarında en az 2 metre 

olacak şekilde yerleştiriliyor mu?

19 Müşteri/üyeler spor salonları/tesislerine randevu ile mi kabul 

ediliyor?

20 İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya 

içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici 

konuluyor mu?

(Bu uygulama, kapının her iki tarafından tutturularak 

asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şeritle 

olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi blokaj bir materyalle 

de sağlanabilir.)

21 Müşterilerin/üyelerin  giriş/çıkış saatleri kaydediliyor mu?

**Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve 

çalıştığı kaydedilmelidir.

22 Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarının giriş/çıkışlarına 

pedallı ve kapaklı çöp kutusu konuluyor, bu çöp kutularının 

düzenli olarak boşaltılması sağlanıyor mu?

23 Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarının üyelik 

sözleşmelerine Covid-19 politikaları ve rezervasyon 

prosedürleri ile ilgili açıklama ekleniyor mu?

24 Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında ortak kullanılacak 

şekilde (su sebili, meyve ikramı vb.) self servis yiyecek ve 

içecek ikramları yapılmamasına ilişkin kurala riayet ediliyor 

mu?

**Bu tür ikramlar ancak bir çalışan tarafından gerekli 

hijyen şartları sağlandıktan sonra yapılabilecektir.

25 Müşterilerin/üyelerin kullandığı egzersiz araçlarının 

yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış 

dezenfektan özelliği olan mendiller konuluyor mu?

26 Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlere misafir alınmaması 

kuralına riayet ediliyor mu?
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EK-1 GENEL ESASLAR 
Spor Merkezleri/Tesisleri Denetim Formu

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
27 Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında müşterilerin 

spor merkezleri/tesislerinde beklemesine izin veriliyor mu?

28 Spor merkezleri/tesislerinde su ve sabuna erişim kolaylığı 

sağlanıyor mu?

29 Spor merkezleri/tesislerinde ortak kullanım amacıyla 

gazete/dergi bulunduruluyor mu?

30 Her müşteriye/üyeye sunulacak her türlü malzemenin tek 

kullanımlık malzeme olması hususuna dikkat ediliyor mu? 

31 Tek kullanımlık malzeme kullanımının mümkün olmaması 

halinde tekstil malzemeleri (her kullanım sonrasında) en az 

60°C’de yıkanıyor mu?

32 Koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmış mı?

33 Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla 

temas edilen noktaları (her müşteri/üye kullanımı 

sonrasında) mutlaka siliniyor, dezenfekte ediliyor mu?

34 Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla 

temas edilen noktalarının (her müşteri/üye kullanımı 

sonrasında) silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor 

salonu/merkezi  içinde farklı noktalara asılıyor mu?

35 Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla 

temas edilen noktalarının (her müşteri/üye kullanımı 

sonrasında) silinmesi ile ilgili gereken sesli anonslar 

yapılıyor mu?

36 Müşteriler/üyeler temassız ödeme yapmaları hususunda

teşvik ediliyor mu?

37 Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler her kullanım

sonrasında %70’lik alkol ile temizleniyor mu?
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Spor salonu/merkezi vb. yerlerin girişinde ateş 

ölçümü yapılıyor mu?

2 Ateşi 38°C’den yüksek olanlar ile ateş, öksürük, 

burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. hastalık 

semptomları olan, Covid-19 vakası veya temaslı 

olanların içeri alınmaması, tıbbi maske takılarak en 

yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri kuralına 

riayet ediliyor mu?

3 Müşterilerin spor salonu/merkezi vb. yerlere randevu 

ile kabulüne ilişkin kurala riayet ediliyor mu?

4 Bu tesislerde içeride uyulması gereken kuralları 

açıklayan bilgilendirme afişleri görünür yerlere 

asılıyor mu?

5 Müşterilerin/üyelerin yanlarında kişisel havlu ve mat 

vb. malzemeleri getirmeleri hususu işletme 

yetkililerince ilgililerine bildiriliyor mu?

6 Havlu ihtiyacının işletme tarafından karşılanması 

halinde poşetli veya görevli tarafından verilmesi, mat 

türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra 

dezenfeksiyonunun sağlanması kuralına riayet 

ediliyor mu?

7 Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki mesafenin 

korunması kuralına riayet ediliyor mu?

8 Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığını 

barındıran hareketlerin yapılmasına izin veriliyor mu?

9 Bu tesislere girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el 

antiseptiği kullanılması kuralına uyuluyor mu?

10 Bu tesislerde, mecbur olmadıkça yüzeylere 

dokunulmaması, dokunulması halinde de el 

antiseptiği kullanılmasına ilşkin kurala riayet ediliyor 

mu?

11 Ağırlık istasyonlarında birden fazla kişinin set 

aralarını paylaşarak aynı anda kullanmasına izin 

veriliyor mu? 

12 Üye/müşterinin ağırlık istasyonuyla işi tamamen 

bittikten sonra diğer müşteri/üye tarafından 

kullanılması ve her müşteri/üyenin kullanımı sonrası 

cihazın el ve vücutla temas eden noktalarının 

silinerek dezenfekte edilmesi kuralına riayet ediliyor 

mu?

13 Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesi kuralına 

riayet ediliyor mu?

14 Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmaması kuralına 

riayet ediliyor mu?

EK-2 MÜŞTERİLERE/ÜYELERE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Personel, Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri hususunda bilgilendiriliyor mu?

2 Personelin merkez/salon giriş kapısında ateş ölçümü 

yapılıyor mu?
3 Ateş ölçen personel, tıbbi maske ve yüz koruyucu 

siperlik kullanıyor mu?

4 Ateşi 38° C’dan yüksek olanların içeri alınmaması; 
ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. 

hastalık semptomları olan/gelişen, Covid-19 vakası 

veya temaslısı çalışanların  tıbbi maske takılarak 

Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere en yakın 

sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi kuralına riayet 

ediliyor mu?

5 Çalışma düzeni (gerekli) en az personel bulunacak 

şekilde planlanıyor mu?

6 Personelin tümü kuralına uygun maske takılması 

kuralına uyuyor mu?

7 Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştiriliyor 

mu?

8 Maskenin değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el 

antiseptiği kullanılması hususunda gerekli özen 

gösteriliyor mu?

9 Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanıyor mu? 

10 Personelin, el hijyenini sağlamak için en az 20 saniye 

boyunca ellerini su ve sabunla yıkaması; su ve 

sabunun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el 

antiseptiği kullanımına ilişkin kurala riayet ediliyor 

mu?

11 Dinlenme alanlarında en az 1 metrelik mesafenin 

korumasına ilişkin kurala riayet ediliyor mu? 

12 Dinlenme aralarında da  maske kullanılması kuralına 

riayet ediliyor mu?

13 Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske 

çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı 

anda birden fazla kişinin olmaması hususuna özen 

gösteriliyor mu?

EK-3 PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Her gün düzenli olarak temizlik yapılıyor mu?

2 Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih 

ediliyor mu?

3 Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılıyor mu?

4 Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 

telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun 

sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat ediliyor mu?

**Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 

sulandırılmış çamaşır suyu kullanılabilecektir. Tuvalet 

dezenfeksiyonu için ise 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 

kullanılacaktır.

5 Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar 

klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle 

silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanıyor mu?

6 Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak 

temizleniyor, %70’lik alkol ile dezenfekte ediliyor mu?

**Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri her müşteri/üye 

kullanımından sonra temizlenecektir.

7 Temizlik için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey 

dezenfektanlarının kullanılması kuralına riayet ediliyor mu?

8 Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmış mı?

9 Temizlik bezlerinin her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmesi kuralına riayet ediliyor mu?

**Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerin en az 60° 

C’de yıkanacaktır.

10 Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılıyor 

mu?

11 Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu 

konuluyor mu?

12 Hava ile el kurutma cihazlarının çalıştırılmasına müsaade ediliyor 

mu?

13 Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulması, su bataryaları ve 

sabunlukların ise mümkünse fotoselli olması hususuna dikkat 

ediliyor mu?

14 Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri/üye 

kullanımından sonra tekrarlanıyor mu?

15 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması 

sağlanıyor mu?

16 Temizlik yapan personelin, temizlik sonrasında maske ve 

eldivenlerini çıkarıp spor salonundaki çöp kutusuna atması ve 

ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması kuralına 

riayet ediliyor mu?

17 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin 

havalandırmasının temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi hususuna dikkat ediliyor mu?

18 Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici 

firma önerileri doğrultusunda yapılması hususuna dikkat ediliyor 

mu?

19 Spor salonları sık sık havalandırılyor mu?

EK-4 TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMAYA YÖNELİK 
ÖNLEMLER



EK-1 GENEL ESASLAR 
Sahil Bantları, Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri Denetim Formu 

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Plaj ve yüzme alanlarında vatandaşlarımızın görebileceği 

yerlere Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren 

bilgilendirici afişler asılması sağlanıyor mu?

2 Plaj ve yüzme alanlarının girişinde müşteriler tarafından 

kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik 

alkol içeren kolonya bulunduruluyor mu?

3 Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri 

olan, Covid-19 hastası ve temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme 

alanlarına alınıyor mu?

4 Covid-19 açısından risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri, 

yüksek tansiyon, kalp, şeker vb. kronik hastalığı olan kişiler 

plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli 

olmaları konusunda uyarılar yapılıyor mu?

5 Vatandaşların yüzme dışındaki etkinliklerde (plaj alanlarında) 

maske takmaları sağlanıyor mu?

6 Covid-19 temas riskini artıracağından plaj ve yüzme 

alanlarında uzun süre kalınmaması, mesafe ve hijyen 

kurallarına uyulması yönünde uyarı anonsları yapılıyor mu?

7 Plajlarda şezlong ve şemsiyeler arasında en az 1,5 metre 

mesafe bulunması, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde 

plajların kullanılması planına riayet ediliyor mu?

8 Plajlarda bu hususa göre şezlongların konulabileceği yerler 

işaretler ile belirleniyor mu? 

9 Şezlong bulunmayan plajlarda vatandaşlarımızın 

kullanabileceği mesafe alanlarında da gerekli işaretlemeler 

yapılıyor mu?

10 Localarda mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme 

yapılmış mı?

11 Loca alanlarında 2 metrekareye1 kişi olacak şekilde kapasite 

belirlenmesi kuralına riayet ediliyor mu?

12 Gölgelikler arası mesafenin şezlonglar arası mesafeye uygun 

olacak şekilde düzenlenmesi kuralına riayet ediliyor mu?

13 Daha önceden bu amaçla yerleştirilmiş gölgelik, şezlong vb. 

dinlenme alanları varsa bunların belirlenen mesafe şartlarına 

göre yeniden yyerleştirilmesi sağlanıyor mu?

14 Zeminde işaretlemeler (işletmeciler tarafından) yapılmış mı? 

İşletmecinin bulunmadığı halk plajları ve yüzme alanlarında 

ise ilgisine göre belediye ve özel idareler tarafından zeminde 

işaretlemeler yapılmış mı?

15 Halk plajı olarak tabir edilen plajlar ve yüzme alanlarının

vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığı gün ve

saatlerde başta mesafe kontrolü olmak üzere ilgili

kurum/kuruluşlarca belirtilen kurallar ile ilave edilecek

kuralların uygulanmasını sağlamak üzere

Valilik/Kaymakamlıklar tarafından Koronavirüs Sorumluları

görevlendirilmesi kuralına riayet ediliyor mu?

16 Plajlar ve çevresinin temizliği ve hijyeni ilgisine göre belediye 

ve özel idareler tarafından azami ölçüde sağlanıyor mu?
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
17 Şezlonglar, sandalyeler, masalar vb. her kullanımdan sonra 

dezenfekte ediliyor mu? Şezlong, sandalye, masalar üzerinde  

kumaş minder kullanılmaması ve yıkanabilir/silinebilir 

minderler kullanılarak her kullanımdan sonra temizlenmesi 

kuralına riayet ediliyor mu?

18 Plajlarda su sporlarının veya plaj voleybolu, plaj futbolu vb. 

sporların yapılmasına, (aile içi etkinlikler hariç), izin 

verilmeyeceği kuralına riayet ediliyor mu?

19 Plaj bünyesinde bulunan kafeterya, restoran, lokantalar 

yayınlanan talimatlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürüyor 

mu?

20 Halk plajlarında soyunma kabinlerinin dezenfekte edilmesi 

konusunda belediyeler ve özel idareler gerekli tedbirleri alıyor 

mu? Soyunma kabinlerinde temas edilen noktalar her 

kullanım sonrası dezenfekte ediliyor mu?

21 Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması 

teşvik ediliyor mu?

22 Plajda havlu hizmeti verilecek ise havlular ambalajlı ve 

günlük olarak değiştirilecek şekilde sunuluyor mu?

23 Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanıyor mu?

24 Su sporları aktiviteleri sonrasında kullanılan her türlü 

malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenip sık 

dokunulan yüzeyler dezenfekte ediliyor mu?

25 Deniz paraşütü vb. su etkinliklerinde (çalışanlar dahil) tekne 

kapasitesinin yarısı kadar kişi kabul ediliyor mu/alınıyor mu?

26 Duş ve tuvaletler sık aralıklarla, mümkünse her kullanımdan 

sonra dezenfekte ediliyor mu?

27 Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt 

havlu ve çöp kutusu bulunduruluyor mu? Bu ürünlerin eksik 

olması durumunda ilave yapılıyor mu?

28 Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak 

sıklıkla havalandırılması sağlanıyor mu?

29 Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemelerin kişiye özgü 

olması ve paylaşılmaması kuralına riayet ediliyor mu?

30 Plaj çevresinde bulunan tuvaletler, duş ve giyinme 

kabinlerinin belirli periyotlar halinde (örneğin saat başı) 

temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

31 Plaj çevresinde bulunan tuvaletler, duş ve giyinme kabinleri 

uygun mesafeye göre konumlandırılıyor mu?

32 Plaj çevresinde bulunan tuvaletler, duş ve giyinme 

kabinlerinin temizlik ve dezenfekte işlemlerinin kayıtları 

tutuluyor mu?
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Çalışan personelin Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri konusunda bilgilenmesi/bilgilendirilmesi sağlanıyor 

mu?

2 Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan 

Covid-19 hastası veya temaslısı olan personelin 

çalıştırılmasına ilişkin kurala riayet ediliyor mu?

3 Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı 

gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık 

kuruluşuna yönlendirileceği kuralı göz önünde tutuluyor mu?

4 Plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre 

olan mesafe kuralına uyuluyor mu?

5 Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması, 

maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi, 

değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılması kuralına uyuluyor mu?

6 Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi hususuna gerekli 

özen gösteriliyor mu? (El hijyenini sağlamak için e ller en az 

20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanıp su ve sabunun 

olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılması)

7 Kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven 

kullanmaması, ellerin yıkanması veya el antiseptiği 

kullanılması yeterli olacak kuralına riayet ediliyor mu?

8 Personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi 

koruması ve maske takmayı sürdürmesi, yemek yerken ya da 

su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun 

yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin 

olmaması kurallarına riayet ediliyor mu?

EK-2 PLAJLAR VE YÜZME ALANLARINDA ÇALIŞAN PERSONELE YÖNELİK 
ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Cankurtaranlar kişisel koruyucu ekipman olarak mutlaka 

FFP2/N95 maske, eldiven ve siperlik kullanması kuralına 

riayet ediliyor mu?

2 Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için suni solunum maskesi 

ve balon ventilasyon kullanılıyor mu?

3 Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi Covid-19 

açısından yüksek risk taşıyan işlemler yaptıklarından, 

standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun bir şekilde 

çalışmaları sağlanıyor mu?

4 Canlandırma ve ilkyardım işlemlerinin 1 metreden yakın 

temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması 

nedeniyle cankurtaranların bu işlem sırasında mutlaka 

FFP2/N95 maske, eldiven ve yüz koruyucu siperlik 

kullanılması kuralına riayet ediliyor mu?

EK-3  PLAJ VE YÜZME ALANLARINDA ÇALIŞAN CANKURTARANLARA 
YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Belirtilen alanlarda vatandaşlarımızın toplu kullanımına 

sunulmuş spor aletlerinin kullanılmasına izin verilmemesi 

kuralına riayer ediliyor mu? (Vatandaşlarımız söz konusu 

yerlerde mesafe kuralını gözeterek yalnızca yürüyüş/koşu vb. 

yapabilecektir. Toplu oyunlara (aynı aileden olan kişiler hariç) 

müsaade edilmeyecektir.)

2 Bu alanlarda maske ile dolaşma kuralına riayet ediliyor mu?

3 Bu alanlar içinde piknik yapacakların kullandığı masalar 

arasında en az üç metre mesafe bulunması kuralına riayet 

ediliyor mu?

4 Masaların, ortak kullanım alanlarının bulunduğu yerlerde alkol 

bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulunduruluyor mu?

5 Yerleşim yeri içinde bulunan park/bahçe, rekreasyon ve mesire 

alanlarında mangal yapılmasına izin verilmemesi kuralına riayet 

ediliyor mu?

6 Alanların içinde vatandaşlarımızın ortak kullanımına sunulan 

mangal/barbekü yerlerinin kullanımına izin verilmemesi 

kuralına riayet ediliyor mu? Bu türden ihtiyaçları vatandaşların 

kendi imkânları ile karşılaması gerektiği alan girişinde 

vatandaşlara bildiriliyor mu?

7 Alan içinde çay bahçesi/kafe/restoran gibi işletmelerin 

bulunması halinde bu işletmeler kendi türlerindeki işletmeler 

için salgına karşı konulan tüm kurallara riayet ediyor mu? 

Vatandaşların taleplerinin işletme çalışanları tarafından yerine 

getirilmesi, vatandaşların içecek dolabı vb. nesnelerle fiziki 

temasına izin verilmemesi kuralına riayet ediliyor mu?

8 Alan içinde, çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması 

sağlanıyor mu? 

9 Belirtilen alan içinde ortak kullanılan lavabo/tuvaletlerin sıklıkla 

temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine, el kurutma 

makinelerinin yerine kağıt havlu kullanılmasına, mümkün 

olduğu ölçüde sıvı sabunlukların yerine fotoselli sistem 

kurulmasına, giriş kapılarının mümkünse otomatik kapı sistemi 

olarak düzenlenmesine, düzenlenememesi halinde uygun şekilde 

paravan konularak giriş kapılarının açık tutulmasına riayet 

ediliyor mu?

10 Alan içinde spor aletleri ve oyun alanları gibi yerlerde virüs ile 

mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin 

bilgilendirici afişler asılmış mıdır?

11 Alan içinde bisiklet, oyuncak, golf arabası, kayık, sandal, deniz 

bisikleti vb. kiralaması yapılıyorsa toplu kullanılanların sadece 

aileler tarafından kullanmasına müsaade edilmesi ve bunların 

her kullanımından sonra dezenfeksiyonlarının yapılması 

kuralına riayet ediliyor mu?

EK-4 PARK/BAHÇE REKREASYON ALANLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN 
KURALLAR



EK-1 GENEL ESASLAR 
Camiler Denetim Formu

S.
NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve 

cuma namazlarının kılınmasına ilişkin kurala riayet ediliyor 

mu?
2 Cami ve mescitlerde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer 

alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtisi taşıyanların evlerinde 

kalmaları konusunda gerekli uyarı/bilgilendirme anonsları 

yapılıyor mu?

3 Öncelikli olarak cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak 

üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi 
namazlarının cami içinde kılınması, cuma namazlarının ise 
cami içerisinde kılınmamasına ilişkin kurala riayet ediliyor 

mu?

4 Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümleri 

uygun yöntemlerle her gün temizleniyor mu?  

5 Cami ve mescitlerin temizlenmesi esnasında kapı kolları gibi el 

temasının yoğun olduğu yerler dezenfektan maddelerle siliniyor 

mu?

6 Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar 

çalıştırılıyor mu? 

7 Cami ve mescit içerisinde bulunan kapı ve camlar açık tutularak 

cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanıyor mu?

8 Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, 

şadırvan ve tuvaletler kapalı tutuluyor mu?

9 Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek 

camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli 

bilgilendirmeler/uyarılar yapılıyor mu?

10 Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin 

tıbbi/bez maske kullanması kuralına riayet ediliyor mu? 

11 Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına 

müsaade ediliyor mu?

(Bu kapsamda, cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacak 

kişi/kişilerin de maske takması zorunlu olacaktır.)

12 Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve

salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle,

ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına

müsaade ediliyor mu?

13 Koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirleri, cami 

ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken 

kuralları içeren uyarıcı afişler il/ilçe sağlık müdürlükleri ve 

müftülüklerden temin edilerek herkes tarafından görülebilecek 

bir şekilde asıldı mı?
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S.
NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

14 Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi 

seccadelerini getirmeleri hususunda gerekli bilgilendirmeler 

yapılıyor mu ya da imkanlar nispetinde müftülükler tarafından 

tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatinin kullanıma 

sunuluyor mu?

15 Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından 

risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, 

karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmasına müsaade 

ediliyor mu?

16 Cami/mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak 

belirlenecek yerlere giren herkesin ellerini dezenfekte etmesi 

sağlanıyor mu?

17 Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün 

olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin 

evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda 

cemaate bilgi veriliyor mu?

18 Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, 

kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde 

gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanıyor mu?

19 Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları 

ziyarete açık mı? 

(İçişleri Bakanlığının 22.05.2020 tarihli ve 8357 sayılı 

Genelgesi kapsamında, türbelerin iç mekanlarının ziyarete 
açılmayacağı hususuna yer verilmiştir.)

20 Türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek üzere en az bir metre 

mesafe olacak şekilde şerit çekiliyor mu?

21 Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte 

mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram 

yapılmasına izin veriliyor mu?

22 Cami önlerindeki dilencilere karşı tedbir alınıyor mu? 

23 Özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen 

sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin 

veriliyor mu?

24 Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde 

cemaatle namaz kılınabilmesi için; camilerin kapalı 

alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için 

belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin ortalama 60x110 cm'lik 

bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde 

bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her 

yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde 

işaretlemeleri yapıldı mı?

25 Cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların 

azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde 

anılan alanların girişine asıldı mı?

26 İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında bu durum bu 

alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde 

duyuruluyor mu?
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Cuma namazının; yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı 

bulunan camilerde kılınmasına ilişkin kurala riayet 

ediliyor mu?

2 Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim 

yerlerinde (il/ilçe müftülerinin teklifi ile ilçelerde 

Kaymakamlar, illerde Valilerin onayı ile uygun görülen 

açık alanlarda) alınacak tedbirler çerçevesinde Cuma 

namazı kılınıyor mu?

3 Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde 

mevsimsel şartlar ile alanın genişliği, giriş-çıkış kolaylığı 

gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor mu?

4 Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için 

belirlenecek camiler (avlu/bahçeleri) ile açık alanlar 

çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna 

duyuruldu mu?

(İçişleri Bakanlığının 22.05.2020 tarihli ve 8357 sayılı 

Genelgesi kapsamında, gerekli duyuruların ilgili 

makamlarca 26.05.2020 tarihine kadar duyurulması 

gerektiği bildirilmiştir.)

5 Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutuluyor 

mu?

6 Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve 

hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi 

için gerekli tedbirler alınıyor mu?

7 Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların 

namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde 

temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?

8 Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya 

başlanılması ve son saf dolana kadar bu sıranın takip 

edilmesi, namaz bitiminde ise en son saftan başlamak 

üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması 

için gerekli tedbirler alınıyor mu?

9 Cemaatin cami/mescit/açık alanlarda gerekli düzeni 

koruyabilmesi için "Cuma Heyeti" oluşturuldu mu?

EK-2 CUMA NAMAZININ CEMAATLE KILINMASINA İLİŞKİN KURALLAR



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile 

koordineli bir şekilde İçişleri Bakanlığının 

22.05.2020 tarihli ve 8357 sayılı genelgesi 

kapsamında; cemaatin namaz kılınacak alanlara 

girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske 

kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf 

tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya 

ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate 

uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz 

sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının 

sağlanması konusunda belirlenen görevlerini düzenli 

olarak yerine getiriyor mu?

2 Görevlendirilen kolluk personeli Cuma Heyeti ile 

koordineli bir şekilde çalışıyor mu?

3 Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda 

cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü bir şekilde 

sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, 

bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki 

engellerden yararlanılıyor mu?

4 Cuma namazlarında vaaz veriliyor mu?

5 Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler 

hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunuyor mu? 

6 Namazların mümkün olduğunca en kısa sürede 

kılınması hususuna riayet ediliyor mu?

EK-3 CUMA HEYETİNİN GÖREVLERİ



EK-1 GENEL ESASLAR Konaklama Tesisleri Denetim Formları

S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Konaklama tesisinin bünyesinde bulunan tüm

bölümlerine yönelik alınacak önlemleri belirlemek üzere

“Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” belirtilen kriterlere uygun

olarak hazırlanmış mı?

2

“Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, uyulması

gereken kurallar tesiste personel ve misafirlerin

kolaylıkla görebileceği alanlarda ve misafir odalarında

bulunduruluyor mu?

3
Tesis bünyesinde bulunan tüm bölümler/alanlar için

uyulması gereken kuralların uygulanmasını düzenlemek

üzere personel görevlendirmesi yapılmış mı?

4

Hijyen ve temizlik tedbirleri başta olmak üzere her bir

alan için alınan/uygulanan tedbirlere ilişkin

günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri

hazırlanmış mı?

5

Tesislerde konaklamaya gelen misafirlerin hem diğer

misafirlerle hem de tesis personeliyle fiziksel temasını

azaltmak amacıyla tesisin ortak kullanım alanları için

mesafe planları hazırlanarak gerekli yer işaretlemeleri

yapılmış mı?

6 Tesislerdeki ortak kullanım alanlarında el antiseptiği

veya dezenfektan bulunduruluyor mu?

7
Koronavirüs ve hijyen uygulamalarına ilişkin

bilgilendirme afiş/panoları personel ve misafirlerin

görebileceği alanlarda bulunduruluyor mu?

8

Misafirlere, resepsiyonda koronavirüs ile hijyen

konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile

misafirlerin uyacakları kurallar hakkında bilgilendirme

yapılıyor mu?

9
Revir/sağlık birimi bulundurması zorunlu olan

işletmelerde, personelin tam zamanlı olarak görev

yapması sağlanıyor mu?



S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Personel girişinde, dezenfeksiyon paspasları ve el

dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulunduruluyor mu?

2

Personelin tesise giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri

termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle

yapılarak, bu veriler günlük olarak kayıt altına alınıyor ve

asgari 14 gün süreyle saklanıyor mu?

3
Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının

gerektirdiği (tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf

siperlik vb.) kişisel koruyucu ekipmanı kullanıyor mu?

4 Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni

sağlanıyor mu?

5

Tesis bünyesinde görev alan personele işletmede

uygulanacak plan, hijyenik malzeme ve koruyucu

ekipmanların kullanımı konusunda periyodik temel

eğitimler veriliyor mu?

6
Personelin gün içerisinde çalıştığı hizmet alanı, saati ve

süresini gösterecek şekilde kayıt tutulması sağlanıyor

mu?

7
Tesislerde görevli personelin duş-tuvalet, dinlenme, ortak

yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre

düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmiş mi?

8
Tesislerde işe yeni alınacak personel ya da mevcut

personelin işe başlayışı yapılmadan önce, koronavirüs

açısından sorgulaması yapılıyor mu?

9 Personelin en fazla 4 kişilik odalarda konaklaması

sağlanıyor mu?

10
Tesis yönetimince personele belirli periyotlar halinde ve

herhangi bir şüpheli durumun varlığı halinde koronavirüs

testi yaptırılıyor mu?

11
Personelin tesise girişi/görevi esnasında herhangi bir

hastalık belirtisi göstermesi halinde gerekli

yönlendirmeler yapılıyor mu?

12
Personel, koranavirüs semptomu/şüphesi bulunan misafir

ile temas etmesi halinde nasıl hareket edeceği konusunda

bilgilendiriliyor mu?

EK-2 PERSONEL VE EĞİTİM



S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre

standartlara uygun dezenfeksiyon malzemeleri ile

belirlenen sıklıkta yapılıyor mu? Günlük/periyodik

izleme formları ve kontrol listeleri ile temizlik/hijyen

uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınıyor mu?

2
Temizlik personeli temizlik/dezenfekte işlemleri

süresince tıbbi/bez maske, şeffaf yüz koruyucu siperlik

kullanıyor mu?

3
Yerlerin ve kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri

vb. elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık temizliği ve

dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

4 Otomatik kapı sistemi olmayan genel tuvaletlerin ana

giriş kapıları sürekli olarak açık tutuluyor mu? 

5

Tesis içerisinde yer alan dükkan/mağazalar, ilgisine göre

Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı rehberler ve

“Tesis İçi Salgın Tedbir Planına” uygun bir şekilde

faaliyetlerine devam ediyor mu?

6
Personel kullanım alanları ile misafir genel kullanım

alanlarına maske, eldiven vb. hijyen malzemelerine özel

atık kutuları konulmuş mu?

7

Şezlong, sandalye, sehpa ve oturma grupları üzerinde

kumaş minder yerine yıkanabilir/silinebilir özellikte

minderler kullanılarak bu minderlerin her kullanım

sonrasında temizlenmesi sağlanıyor mu?

EK-3 TEMİZLİK VE HİJYEN



S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Konaklama tesisleri, yemekhane, spor merkezleri, plaj,

hamam, sauna vb. ortak kullanım alanları için mesafe

kurallarının uygulanmasında risk oluşturmayacak sayıda

misafir kabulü yapılıyor mu?

2
Gelen misafirlerin tesislere kabulleri esnasında; termal

kamera veya temassız ateş ölçerlerle ateşleri ölçülüyor

mu?

3

Misafirlerin tesislere giriş işlemleri sürecinde valiz

ve/veya eşyalarının bellboy tarafından taşınması

durumunda, taşıma bittikten sonra bellboy tarafından

gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor mu?

4

Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin,

varsa kronik rahatsızlıkları, koronavirüs geçirip

geçirmedikleri geçirdiler ise son negatif test tarihinden

itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği vb. bilgiler

isteniyor mu?

5
Misafirlerin kullanımı için resepsiyon / danışma

alanlarında alkol bazlı el antiseptiği /dezenfektanı,

tıbbi/bez maske bulunduruluyor mu?

EK-4 MİSAFİRLERİN TESİSLERE GİRİŞİ



S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Tesis yönetimince, misafirlerin konaklama süresi göz

önünde bulundurularak her misafir için ayrı ayrı olacak

şekilde gerekli tıbbi/bez maske vb. ve alkol bazlı el

antiseptiği/dezenfektanı bulundurulması sağlanıyor mu?

2
Odalarda misafirin kullanımına sunulan yatak örtüsü,

çarşaf, yastık kılıfı vb. malzemelerin temizliğine ilişkin

kurallara uyuluyor mu?

3
Misafir odadan ayrıldıktan sonra odanın ve misafirlerin

sıklıkla temas ettiği/ edebileceği tüm noktaların uygun

yöntemlerle temizliği / dezenfeksiyonu yapılıyor mu?

EK-5 MİSAFİR ODALARI



S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Mutfaklar, ilgili ünitelerde çalışan personel tarafından

temizlenerek dezenfekte ediliyor mu?

2

Temizlik/hijyen uygulamaları ile ilgili ünitelerden

sorumlu yöneticilerce günlük/periyodik izleme formları

ve kontrol listeleri ile yapılan iş/işlemler düzenli olarak

kayıt altına alınıyor mu?

3 Mutfaklarda tüm gıdaların depolanması ve bu gıdalara

temasa ilişkin tedbirler alınmış mı?

4
Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi

hijyen uygulamaları ile ilgili görsel/yazılı bilgilendirme

yapılmış mı? 

5
Mutfaklarda personelin iş kıyafetleri ve gerekli koruyucu

ekipmanlar (maske, şeffaf yüz koruyucu siperlik, eldiven,

galoş vb.) ile çalışmaları sağlanıyor mu?

6
Tesisin tamamında (barlar, snack barlar dâhil) servis

malzemeleri bulaşık makinesinde 60° C ve üzerinde

yıkanıyor mu?

EK-6 MUTFAKLAR



S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Ortak kullanım alanları uygun sıklıkta temizlenerek

dezenfekte ediliyor mu?

2
Yapılan iş/işlemlere ilişkin günlük/ periyodik izleme

formları ve kontrol listeleri ile temizlik/hijyen

uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınıyor mu?

3

İşletmede asansör kullanılıyorsa, asansör içine 1’er metre

ara ile sosyal mesafe yer işaretlemeleri ve asansörün

toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla

belirlenen kapasite hakkında yazılı/görsel bilgilendirme

yapılmış mı?

4 Tüm genel kullanım alanları mesafe planına uygun olarak

düzenlenmiş ve gerekli işaretlemeler yapılmış mı?

5

Restoran, lokanta ve yeme içme yerlerinin Sağlık

Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen tedbirlere

uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için

gerekli tedbirler alınmış mı?

6 Yüzme havuzlarının ilgili genelgelerde belirtilen

kurallara göre kullanımı sağlanıyor mu?

7 Plajlar ve yüzme alanlarında ilgili genelgelerde belirtilen

kurallara göre gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

8
Tesiste termal/kaplıca mevcut ise ilgili genelgelerde

belirtilen kurallara göre önlemler alınarak gerekli

düzenlemeler yapılmış mı?

9
Sauna, hamam, SPA ve buhar odaları için ilgili

genelgelerde belirtilen kurallara göre önlemler alınarak

gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

10
Plaj, yüzme alanları ve kapalı alanlarda çalışan

cankurtaranlara yönelik ilgili genelgelerde belirtilen

kurallara göre önlem alınmış mı?

11 Spor salonları/tesislerine yönelik önlemler ilgili

genelgelerde belirtilen kurallara göre önlem alınmış mı?

EK-7 ORTAK KULLANIM ALANLARI



EK-1 GENEL ESASLAR Çay Bahçeleri Denetim Formu 

S.
NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Çay bahçeleri faaliyetlerini saat 24.00’de sonlandırıyor mu?

2 Çay bahçelerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili 

afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve çay bahçesi içinde 

uyulması gereken kurallar) asılması sağlanıyor mu?

3 Çay bahçelerinin giriş ve çıkışlarında en az 1 metre mesafe 

kuralının uyulmasına riayet ediliyor mu?

4 İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya 

içeriye girilmesini engelleyecek basit uyarıcı/engelleyici 

materyal konulması kuralına riayet ediliyor mu?

5 Çay bahçelerinin girişinde ve içeride el antiseptiği 

bulunduruluyor mu?

6 Çay bahçelerine maske takılarak girilmesi, yeme/içme 

faaliyeti dışında maske takılması ve maskesiz gelen 

müşteriler için maske bulundurulması kurallarına riayet 

ediliyor mu?

7 Çay bahçelerinin kapasitesinin (çalışanlar dahil) 4 

metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmesi kuralına 

riayet ediliyor mu?

8 Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana 

sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmesi, grup 

halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapılması 

halinde sandalyeler arası 60 cm’lik ve diğer masalarla 

aradaki 1,5 metrelik mesafenin korunması kurallarına riayet 

ediliyor mu?

9 Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanıyor mu?

10 Masa yanlarına sandalye konulmaması ve oturulmaması 

kuralına riayet ediliyor mu?

11 Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda 

çapraz oturma düzeni uygulanması veya iki masa 

birleştirilerek kullanılması kuralına riayet ediliyor mu?

12 Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın 

(kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanıyor 

mu?

13 Masa ve sandalyeler her müşteri kullanımının ardından 

deterjanlı bezle silinip sonrasında da %70’lik alkolle 

dezenfekte ediliyor mu?

14 Masa örtüsü kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa her yeni 

müşteri grubu öncesinde temiz ve hijyenik olanı ile 

değiştiriliyor mu?

15 Servis süresince mesafe korunup temastan kaçınılıyor mu? 

Sayfa 1 / 5



EK-1 GENEL ESASLAR Çay Bahçeleri Denetim Formu 

S.
NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

16 Çay /kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan 

bardaklar su ve deterjanla en az 60 ºC’de yıkanıyor mu?

17 Kişilerin içeceklerini çay ocağından kendilerinin almasına 

müsaade ediliyor mu?

18 Çay bahçelerinde yiyecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay 

ocağı ve servis alanları “Covid-19 Kapsamında Restoran, 

Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler 

Rehberi”ne göre düzenleniyor mu?

19 Bulaş riski yüksek olduğundan şans oyunlarının (okey, briç, 

iskambil oyunları, tavla vb.) oynanmaması kuralına riayet 

ediliyor mu? 

20 Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol 

ile temizleniyor mu?

21 Çay bahçelerinin giriş/çıkışına pedallı ve kapaklı çöp 

kutusu konulup düzenli olarak boşaltılıyor mu?

22 Gazete, dergi vb. bulundurulmaması kuralına riayet ediliyor 

mu?

23 Çay bahçeleri için genel kullanım alanlarına ve oturum 

düzenine ilişkin mesafe planının hazırlanması, müşteri 

kapasitesinin mesafe planına göre belirlenmesi, bu 

kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmesi ve kapasite 

bilgisinin çay bahçelerinin girişinde görülebilir bir yere 

asılması kuralına riayet ediliyor mu?
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. 

hastalık semptomları olanların, COVID-19 tanısı alan 

veya temaslısı olanların çay bahçelerine alınmaması, tıbbi 

maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna 

yönlendirilmesi kuralına riayet ediliyor mu?

2 İçeride uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme 

metninin okunması ve belirtilen direktiflere uyulması 

kurallarına riayet ediliyor mu?

3 Çalışanlar ve müşteriler arasındaki mesafe korunuyor mu?

4 Çay bahçelerine girmeden önce maske takılması ve içeride 

yeme/içme faaliyeti dışında maske çıkarılmaması kuralına 

riayet ediliyor mu?

5 Çay bahçelerine girerken el antiseptiği kullanılıyor mu?

6 Müşterilerin el hijyenine dikkat etmesi sağlanıyor mu? 

(Eller yüze değdirilmemelidir. El hijyenini sağlamak için 

eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su 

ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 

kullanılmalıdır.)

7 Çay bahçelerinde yiyecek/içecek tüketilirken “Covid-19 

Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması 

Gereken Önlemler Rehberi”ne uygun hareket edililyor 

mu?

EK-2 MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Personelin COVID-19’un bulaş yolları ve korunma 

önlemleri hususunda bilgilendirilmesi sağlanıyor mu?

2 Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılması, 

ateş ölçen personelin, tıbbi maske ve yüz koruyucu 

siperlik kullanması, ateşi 38  ºC’den yüksek olanların 

içeri alınmaması ve ateş, öksürük, burun akıntısı, 

nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 

tanısı alan veya temaslısı çalışanların tıbbi maske 

takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi 

kuralına riayet ediliyor mu?

3 Personelin  kuralına uygun maske takması, maske 

nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi, 

değiştirmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği 

kullanması kuralına riayet ediliyor mu?

4 Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanıyor mu? 

(El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye 

boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun 

olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 

kullanılmalıdır.)

5 Personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik 

mesafenin koruması ve maske takılmasına ilişkin 

kurallara dikkat ediliyor mu? 

6 Personel ortak yeme-içme ünitelerinde mesafe 

kuralına uygun olarak masa ve sandalyelerin 

düzenlenmesi  bu alanlar için kapasite belirlenmesi 

ve belirlenen kapasite kadar personelin bu alanları 

kullanması sağlanıyor mu?

7 Personel kıyafetleri günlük olarak değiştiriliyor mu?

8 Çay bahçelerinde bulaşık yıkayanlar haricindeki 

çalışanların eldiven kullanmaması sağlanıyor mu?

EK-3 PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Çay bahçelerinde genel temizlik her gün düzenli 

olarak su ve deterjanla yapılıp sık kullanılan alan ve 

malzemeler daha sık temizleniyor mu?

2 Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-

paspaslama tercih edilip toz çıkaran fırça ile süpürme 

işlemlerinden kaçınılması yerine getiriliyor mu?

3 Çay bahçelerinin temizliğinde kapı kolları, telefon 

ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan 

yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine riayet 

ediliyor mu?
4 Lavabo ve tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında 

sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas 

No: 7681-52-9) kullanılıyor mu?

5 Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, 

bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri 

%70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanıyor 

mu?

6 Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey 

dezenfektanları kullanılıyor mu?

7 Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılıp her 

kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi 

sağlanıyor mu? Yıkanabilen, tekrar kullanılan 

temizlik malzemeleri en az 60 ºC’de yıkanıyor mu?

8 Tuvaletlerde el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili 

afişler bulunuyor mu?

9 Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt 

havlu konulup hava ile el kurutma cihazları 

çalıştırılmaması kuralına riayet ediliyor mu?

10 Tuvaletlerde sıvı sabun bulunduruluyor  mu? 

Devamlılığı sağlanıyor mu?

11 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven 

kullanması sağlanıyor mu?

EK-4 TEMİZLİK,DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRILMASI



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Dernek lokali faaliyetlerini saat 24.00'de sonlandırılıyor mu?

2 Dernek lokali girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler yer alıyor

mu?

3 Dernek lokaline girişlerde ve çıkışlarda 1 metre mesafe kuralına

uyuluyor mu?

4
İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, lokal girişine içeriye

girilmesini engelleyecek basit uyarıcı/engelleyici materyaller konulmuş

mu?

5 Dernek lokalinin girişinde ve içeride el antiseptiği bulunuyor mu?

6 Dernek lokallerine girişlerde ve içeride maske takma kuralına riayet

ediliyor mu?

7 Dernek lokalinde 4 metrekareye bir kişi olması kuralına riayet ediliyor

mu? 

8 Masaların 1,5 metre ve sandalyelerin 60 cm kuralına göre

yerleştirilmesi kuralına riayet ediliyor mu? 

9 Masalarda karşılıklı oturma düzeni sağlanıyor mu?

10 Masa ve sandalyeler dezenfekte ediliyor mu?

11 Masa örtüsü kullanılmaması kuralına uyuluyor mu? Masa örtüsü

kullanılıyorsa her yeni müşteriden önce değiştiriliyor mu?

12 Servis görevlisi, servis yapılırken müşteriyle arasındaki mesafeyi

korumaya özen gösteriliyor mu?

13 Kasada ödeme alan personel maske ve siperlik kullanıyor mu?

14 Şans oyunlarının oynanmaması kuralına riayet ediliyor mu?

15
Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, müşterilerin

aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi

yapılması kuralına riayet ediliyor mu?

16 Ödeme noktalarında dezenfektan bulunduruluyor mu?

17 Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler uygun sıklıkta (her

kullanım sonrası) temizleniyor mu?

18 Dernek lokali giriş-çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmuş

mu?

19 Gazete, dergi vb. bulundurulmaması kuralına riayet ediliyor mu?

20 Dernek lokali sorumlularınca genel kullanım alanlarına ve oturum

düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmış mı?

21 Müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlenmiş mi?   

22 Kapasite bilgisi dernek lokallerinin girişinde görülebilir bir yere

asılmış mı?

23 Bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul ediliyor mu?

24
Dernek lokalinde yiyecek/içecek hizmeti veriliyor ise “Covid-19

Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken

Önlemler Rehberi”ne uygun hareket edililiyor mu?

25 Personele giriş kapısında ateş ölçümü yapılıyor mu? 

26 Ateş ölçen personel, tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanıyor mu?

27 Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmış mı?

28
Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konuldu mu?

Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmaması kuralına riayet ediliyor

mu?

29 Dernek lokali pencereler açılarak sık sık havalandırılıyor mu?

DERNEK LOKALLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR



S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Merasim/tören yapılacak mekânların işletmecileri tarafından

genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal

mesafe planı hazırlanarak kapasite bilgisi tesisin girişinde

görülebilir bir yere asılmış mı?

2

Kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen

uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişleri nikah/düğün

yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere

asılmış mı?

3 Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılıyor mu?

4

Mekân girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon,

bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) dezenfektan/el

antiseptiği bulundurularak misafirlerin ellerini dezenfektan/el

antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanıyor

mu?

5 Merasim/tören esnasında maske kuralına (gelin, damat, nikâh

memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) uyuluyor mu?

6 Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre,

sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmiş mi?

7 Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya

el antiseptiği bulunduruluyor mu?

8
Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak

sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılıyor

mu?

9 Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat

hariç mesafe kuralına riayet ediliyor mu?

10
Nikâh merasiminde temasa neden olabilecek dans/oyun vb.

amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmaması kuralına

uyuluyor mu?

11 Düğün töreninde oyun/dans esnasında (gelin ve damat hariç)

mesafe kuralına uyuluyor mu?

12 Oyun/dans alanlarında her 8 metrekareye bir kişi düşecek

şekilde kişi sınırlaması uygulanıyor mu?

13 Mekanlarda bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357

sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak kullanılıyor mu?

14

Kapalı alanlarda yapılacak nikâh merasimlerinde mekânın

sağlıklı havalandırılması için iki nikâh merasimi arasında en az

15 dakikalık zaman bırakılarak doğal hava sirkülasyonu

sağlanıyor mu?

Düğün/Nikah Tedbirleri Hk. (13.06.2020 tarihli ve 9430 sayılı ve 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı 
Genelge)

Düğün/Nikah vb. (nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü) Denetim Formu
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S.N UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

15

Kapalı alanlarda yapılacak düğün törenlerinde mekânın

sağlıklı havalandırılması için iki düğün töreni arasında en az 1

saatlik zaman bırakılarak doğal hava sirkülasyonu sağlanıyor

mu?

16 Genel kullanım alanlarına maske, eldiven gibi hijyen

malzemeleri için atık kutuları bulunduruluyor mu?

17 Asansör bulunuyorsa kapasitesi belirlenerek gerekli yer

işaretlemeleri yapılmış mı?

18
Kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kapatılmış

mı? Açık mekanlarda bulunan çocuk oyun alanlarının temizlik

ve dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

19
Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her

nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra

araç misafire teslim ediliyor mu?

20 Genelgelerde belirtilen personele yönelik önlemler alınıyor

mu?

21

Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması

durumunda 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemizin

hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan

“COVID-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane,

Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan

İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyuluyor mu?

22

Düğün mekânlarında bulunan kantin/kafeteryalarda temizlik,

maske kullanımı ve mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere

uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb.

malzemeler kullanılıyor mu?

23 Köy/sokak düğünlerinde düğün sahiplerince Genelge

hükümlerine uyulacağına ilişkin taahhütname imzalanmış mı?

24
Köy/sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek

kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.) kullanılıyor

mu?

25

"Açık Büfe” uygulanması durumunda, büfede bulunan

yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin

yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam siperlik

bulundurularak, istenen yiyeceklerin önlemler dâhilinde bir

görevli tarafından misafirlere verilmesi sağlanıyor mu?

26
Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek

makinası ve benzeri cihazların personel vasıtasıyla

kullanımına müsaade ediliyor mu?

27 Ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırması Genelge

hükümlerine göre yapılıyor mu?
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EK-1 GENEL ESASLAR 
İnternet Kafe/Salonu ve Elektronik Oyun Yerleri Denetim Formu 

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 İşletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum 

düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmış mı?

2 İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin 

müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenmiş mi?

3 Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken 

diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri asılmış mı?

4 Söz konusu mekanlarda aynı anda bulunabilecek kişi 

sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek 

hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az 

olmayacak şekilde yapılmış mı?

5 Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler 

arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmuş mu?

6 Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap 

kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınmış mı?

7 Çalışanlar ve müşteriler maske kullanıyor mu?

8 Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde 

kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye 

girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının 

her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı 

renkli kordon ya da şerit vb.) konulmuş mu?

9 İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 

bulundurulmaması kuralına uyuluyor mu?

10 Müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS 

cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile 

temizlenecek/dezenfekte ediliyor mu?

11 Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun 

konsolu vb. ekipman ve malzemeler her müşteri 

kullanımından sonra %70’lik alkolle siliniyor mu?

12 Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık

malzemeler kullanılıyor mu?

13 İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde 

bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanları, Bakanlığımızın 

30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi hükümlerine ve 

COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 

Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan 

kurallara göre düzenlenmiş mi?



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Personel COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri hususunda bilgilendirilmiş mi?

2 Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri 

termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle 

yapılıyor ve bu veriler günlük olarak kayıt altına 

alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanıyor mu?

3 Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve 

bulaşık yıkayan haricindeki çalışanların (sahte güven 

hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmaması 

kuralına uyuluyor mu? 

4 Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 

metrelik mesafe korunuyor ve maske takılıyor mu?

EK-2 PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri 

yapılıyor mu?

2 Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz 

koruyucu kullanıyor mu?

3 Müşteriler diğer müşteriler ve çalışanlar ile 

aralarındaki en az 1 metre mesafeyi korumaları 

hususunda uyarılıyor mu?

4 İnternet kafe sahiplerince girişlerde yeterli miktarda 

maske bulunduruluyor mu?

5 İçeride maske takma zorunluluğuna uyuuyor mu?

6 İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine 

girerken el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren 

kolonya kullanıllyor mu?

EK-3 MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun 

yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılıyor 

mu?

2

Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 

1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay 

bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 

7681-52-9) kullanılıyor mu?

3

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, 

bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri 

%70’lik alkolle siliniyor mu?

4 Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmış mı?

5 Tuvaletlerde sıvı sabun bulunduruluyor mu?

6
Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven 

kullanıyor mu?

7

Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık 

Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 

Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde 

Alınacak Önlemler”e uygun hareket ediliyor mu?

8

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun 

yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava 

dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması 

sağlanıyor mu?

9
Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt 

havlu konulmuş mu?

EK-4 TEMİZLİK VE HİJYEN



EK-1 Genel Esaslar Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Aktivite Yerleri Denetim Formu 

S.
NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı 

yerlerin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el 

yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken 

kurallar) asılmış mı?

2 Girişlerde ve içeride el antiseptiği bulunduruluyor mu?

3

COVID-19  belirtileri olan, tanısı alan ve temaslısı olanlar 

içeriye alınmaması, tıbbi maske takılarak COVID-19 

yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna 

yönlendirilmesi yapılıyor mu ve girişte bu koşulları anlatan  

afiş asılmış mı?

4
Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca 

online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmiş mi?

5

Gişeler, gösteri alanlarının girişi, bekleme alanlarının 

ulaşılabilir yerlerinde el antiseptiği veya en az %70’lik alkol 

içeren kolonya bulunduruluyor mu?

6

Tesis giriş ve çıkışları, salon giriş ve çıkışları, danışma, 

vestiyer, otoparklar, gişe ve büfe bölümleri ile bay-bayan 

tuvaletlerinde sıra oluşmasının engellemesine yönelik sosyal 

mesafe kuralına uyulacak şekilde yer işaretleri, şerit, bariyer 

gibi düzenlemeler yapılması kuralları uygulanıyor mu?

7

Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılması, mümkün 

değilse aynı kapının şeritle ayrılması ve zeminde tek yönlü 

gidiş-geliş işaretleri konulması kuralı uygulanıyor mu?

8

Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulması amacıyla 

girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınması ve sırada durulması 

gereken alanların aralarında en az 1 metre mesafe olacak 

şekilde yer işaretleriyle belirlenmesi kuralı uygulanıyor mu?

9

Giriş ve çıkışlarda, seanslar ve izleyici sayısı göz önüne 

alınarak, kalabalık oluşmaması için önlemler alınmış mı ve 

mümkünse ilave giriş ve çıkış kapısı açılmış mı?

10
Otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler 

alınmış mı?

11

Girişlerde sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici 

alanlarının düzenlenmesi ve gösteri alanların boşaltılması 

konularında anonslar yapılıyor mu?

12

Birden fazla salon bulunan sinemalarda kalabalığı önlemek

için seans başlangıç ve bitişleri ile film araları birbirinden

farklı zamanlarda olacak şekilde planlanmış mı?

13
Bu yerlere maske takılarak girilmesi ve içeride de takılması 

kuralına uyuluyor mu?
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EK-1 Genel Esaslar Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Aktivite Yerleri Denetim Formu 

S.
NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

14

Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk 

bırakılarak salon kapasitesi %60’ı aşmamak kaydıyla sosyal 

mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanıyor mu?

15

İzleyicilerin salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek 

tüketmesine izin verilmesi durumunda yeme-içme sırasında 

maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her 

yönden (sağ-sol, ön-arka) en az 1.5 metre veya 2 koltuk boş 

bırakılarak artırılması sağlanıyor mu?

16

Kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanda ise 4 metrekareye bir 

kişi düşecek şekilde personel ve izleyici sayısı planlanması, 

içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmesi 

kuralı uygulanıyor mu?

17

Gösteri bekleme alanı ve bekleme salonu gibi alanlarda 

içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya 

içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici 

koyulması kuralı uygulanıyor mu?

18
Kuralların uygulanmasını denetlemek için Sorumlu bir 

personel görevlendirilmiş mi?

19
Büfelerde müşterilerin yiyeceklere dokunmasını engellemek 

için açıkta yiyecek bulundurulmaması kuralı uygulanıyor mu?

20

Araç içinden izlenen açık hava sinema gösterilerinde araç 

dışına çıkılmaması ve yiyecek içecek servislerinin araca 

yapılması kuralı uygulanıyor mu?

21

Asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer 

işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek 

kaydıyla kapasitesinin belirlenmesi ve buna ilişkin 

yazılı/görsel bilgilendirme yapılması kuralları uygulanıyor 

mu? 

22

Fuaye alanlarında oturma grupları seyrekleştirilerek ve araları 

açılarak yerleştirilmesi, sergi, fuaye, fuar alanlarında kapasite 

her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmesi 

kuralları uygulanıyor mu?
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S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanıyor mu?

2

Personelin tamamı kuralına uygun maske takılması, maske 

nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi kurallarını 

uyguluyor mu?

3

Gişe görevlisi, bilet satışından sorumlu eleman, büfe 

personelinin maske takması, 1 metreden yakın temas olasılığı 

olan personelin tıbbi maske ve ek olarak yüz koruyucusu da 

kullanması kuralları uygulanıyor mu?

4

Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal 

mesafeyi koruma ve maske takmayı sürdürme kuralına uyuyor 

mu?

5

Vale hizmeti veren personelin her araç teslim alma ve etme 

hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile 

temizlenmesi, eldiven takması ve taşıtları maskeli kullanması 

kuralı uygulanıyor mu?

6

Sanatçıların ve personelin düzenli sağlık kontrolü yapılması, 

birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19 açısından izlenebilmesi 

için personelden periyodik bilgi alınması kuralı uygulanıyor 

mu?

7 Tüm personele özel salgın ve hijyen eğitimi veriliyor mu?

EK-2 Personeli Korumaya Yönelik Alınması Gereken Önlemler



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Ziyaretçi ya da hediye kabul edilmemesi kuralı 

uygulanıyor mu?

2
Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske 

takması sağlanıyor mu?

3

Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem 

yapılacak kişiye 1 metreden yakın temasta bulunacak 

kişilerin maske, yüz koruyucu/gözlük kullanmaları kuralı 

uygulanıyor mı?

4

Klima ve vantilatör kullanılmaması ve kulislerin 

pencereler açılarak sık sık havalandırılmaları sağlanıyor 

mu?

5

Gişeler, gösteri alanlarının girişi, bekleme alanlarının 

ulaşılabilir yerlerinde el antiseptiği veya en az %70’lik 

alkol içeren kolonya bulunduruluyor mu?

6

Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, 

şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulması, her sıra arasına 

da en az 1 metre mesafe koyulması ve gereken yerlerde 

zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer 

işaretleri yerleştirilmesi kuralları uygulanıyor mu?

7

Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılması, mümkün

değilse aynı kapının şeritle ayrılması ve zeminde tek

yönlü gidiş-geliş işaretleri konulması kuralına

uyuluyor mu?

8

Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulması 

amacıyla girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınması ve 

sırada durulması gereken alanların aralarında en 

az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 

belirlenmiş mi?

EK-3 Kulis Olması Durumunda Alınması Gereken Önlemler



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

İzleyicilerin alana girerken maske takması ve gösterim 

süresince maskelerini çıkarmaması kuralı uygulanıyor mu?

2
İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekilmeleri yasağı 

uygulanıyor mu?

3

İzleyicilerin gösteri alanlarına girişte uygun sırayla (en az 1 

metre mesafeyle) sıra olmaları ve içeriye teker teker 

girmeleri kuralı uygulanıyor mu?

4

İzleyicilere el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe 

ile ilgili bilgi ve alışkanlık kazandıracak videoların gösteri 

öncesinde ve aralarda sinevizyonla ve/veya küçük 

sunumlarla yapılması kuralı uygulanıyor mu?

EK-4 İzleyicilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Ortamlarda her gün düzenli olarak temizlik yapılıyor mu?

2
Her gösteri sonrası seyirci koltuklarının elle temas eden 

yüzeyleri uygun dezenfektan ile siliniyor mu?

3

Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 

sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır 

suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılıyor 

mu?

4

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar 

klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle 

siliniyor mu?

5 Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmış mı?

6 Tuvaletlerde sıvı sabun bulunduruluyor mu?

7
Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven 

kullanıyor mu?

8

Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi'nde yer alan “COVID-19 Kapsamında 

Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e 

uygun hareket ediliyor mu?

9
Yerlerin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı 

sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanıyor mu?

10
Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu 

konulmuş mu?

EK-5 Ortamların Düzenlenmesi, Temizlenmesi ve Havalandırılmasına Yönelik 
Önlemler


