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ÖNSÖZ 
 

 

Küresel Pandemi ilan edilen Covid-19 virüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada 

virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde 

kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kontrollü sosyal hayat sürecine geçildiği bu 

günlerde, Hükümetimizin başarıyla yönettiği süreci sekteye uğratmamak adına “Pandemi 

Sonrası Denetim Rehberi” oluşturulmuştur. 

Bu bağlamda siz değerli vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamları birinci önceliğimiz olmuş, 

süreç boyunca sekteye uğrayan günlük yaşamımızın olumsuz etkilenmemesi adına Beylikdüzü 

Kaymakamlığı olarak tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. 

Normalleşmeye hızla yaklaştığımız süreç boyunca rehberde belirtilen denetimler ve 

uygulamalara dikkat edilerek, salgından hızla kurtulacağımız konusunda inancım tamdır. 

Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu ömürler dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mustafa ALTINPINAR 

Beylikdüzü Kaymakamı 
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UYGULAMA-1 

AVM DENETİMLERİ 
 

-Avm Denetimleri İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı 

emri doğrultusunda kurulan komisyon marifetiyle yapılır. (İlgi Emir İçin Ek-1 Sayfa 13-20) 

-Söz konusu komisyon Kaymakam başkanlığında kurulur, komisyon içerisinde halk sağlığı uzmanı ve 

makine mühendisinin bulunduğu 5 kişiden oluşur. 

-Denetimler her hafta yapılarak denetim formu Cuma günü mesai bitimine kadar Kaymakamlığa 

gönderilir. 

UYGULAMA-2 

GENEL DENETİM KRİTERLERİ 
 

-Kontrollü Normalleşme adımları süresince uygulanacak denetimler İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 14.05.2020 tarihli 8003 sayılı emri (İlgi Emir İçin Ek-2 Sayfa 21-24) ve 04.06.2020 tarihli 

8772 sayılı emri doğrultusunda yapılmaktadır. (İlgi Emir İçin Ek-3 Sayfa 25-29) 

Buna Göre; 

2.1 Berber/Kuaför/Güzellik Merkezleri için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-4’e erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 Randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyulmalı, 

 Müşteri koltukları arasındaki mesafeyi 1,5 metre olmalı, 

 Çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmalı, 

 Hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfektesi yapılmalı, 

 Tek kullanımlık ürünler kullanılmalı, 

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

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.2 Alışveriş Merkezleri için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-5’e erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 Girişte ateş ölçülmeli ve el dezenfektanı kullanılmalı, 

 Ortam havalandırması ve klima bakımı yapılmalı, 

 İş yerleri 8 m²’ye 1 müşteri düşecek şekilde hizmet verilmeli, 

 İş yeri çalışanları maske takmalı, 

 Sosyal mesafe kuralına uyulmalı, 

 Kasa önlerinde yığılmanın engellenmesi amacıyla yer işaretçileri yerleştirilmeli,  

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/EK_1-7809-Sayili-Alis%CC%A7veris%CC%A7-Merkezleri-Hk.pdf
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/EK_2-15_21-Mayis-Denetimleri-_Bakanlik-Yazisi_.pdf
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/EK_3-5-HAZI%CC%87RAN-DENETI%CC%87MLERI%CC%87-.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-4’e
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-5’e
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
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2.3 Ticari Taksiler için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-6’ya erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 Ticari taksiler ve taksi duraklarının dezenfekte edilmeli, 

 Şoförler ve müşteriler maske kullanmalı, 

 Müşteriler için yeterli miktarda dezenfektan malzeme ya da kolonya bulundurulmalı, 

 Aynı anda 3 müşteriden fazla taşınmamalı, 

 Her müşteri sonrası araç içerisi havalandırılmalı ve temas edilen yüzeyler dezenfekte edilmeli, 

 Temassız ödeme yöntemi ile ödeme yapılmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

 

2.4 Pazar Yerleri/Sosyete Pazarları için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-7’ye erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 Pazarcı esnafı ve müşteriler maske kullanmalı, 

 Pazar tezgâhları arasında 3 metre mesafe bırakılmalı, 

 Her 4 m²’ye bir kişi olacak şekilde müşteri kabul edilmeli 

 Müşteri sayısı kontrol altında tutulmalı, turnike benzeri sistemler kurulmalı, 

 Ürünler müşterilerce seçilmemeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.5 Şehir içi ve Şehirlerarası Toplu Ulaşım için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-8’e erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 Şehirlerarası toplu ulaşımda vatandaşların biletleme işlemlerinin HES kodu ile gerçekleştirilmeli, 

 Şehirlerarası toplu ulaşımda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi sahibi olmalı, 

 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler seyahatlerinde veli/vasilerinin yanında bulunmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.6 Kahvehane/Kıraathaneler için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-9’a erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 Saat 22:00’dan sonra kapalı olmalı, 

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

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

düzenlenmeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

 

 

İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-6’ya
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-7’ye
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-8’e
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-9
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
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2.7 Günübirlik Hamam, Sauna, Buhar Odaları, Jakuzi, Kaplıca ve Kapalı Yüzme Havuzları 

için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-10’a erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanmalı, 

 Günübirlik hamam, sauna, buhar odaları ile jakuzilerde çalışanlar dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak 

şekilde kapasite belirlenmeli, 

 Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.8 Lokanta, Restoran, Kafe vb. Yerler için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-11’e erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

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

düzenlenmeli, 

 Müşteriye hizmet verecek tüm çalışanlar maske veya yüz koruyucu siperlik kullanmalı, 

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

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

ve benzeri içkili yerler kapalı olmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.9 Spor Merkezleri/Tesisleri vb. Yerler için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-12’ye erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanmalı, 

 İlgili federasyonun izni alınmadan müsabaka, maç, antrenman yapılmamalı, 

 Spor merkezleri, tesisleri ve salonları 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde faaliyet vermeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.10 Sahil Bantları, Plajlar, Park/Piknik Alanları vb. Yerler için; 
(İlgili Denetim Formu Ek-13’e erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 Şezlong ve şemsiyeler arasında en az 1,5 metre mesafe olmalı ve plajlar 4 metrekareye 1 kişi 

düşecek şekilde kullanılmalı, 

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

 Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe olmalı, 

 Yerleşim yerleri içinde bulunan alanlarda mangal yakılmamalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

 

 

 

İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-10’a
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-11’e
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-12’ye
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-13’e
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
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2.11 Camiler ve Cuma Namazı Kılınan Alanlar için, 
(İlgili Denetim Formu Ek-14’e erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 1,5 metre mesafe kuralına uyulmalı, 

 Abdesthane ve lavabolar kapalı olmalı, 

 Cemaat maske ve kişisel seccade kullanmalı, 

 Hijyen ve havalandırmaya dikkat edilmeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.12 Konaklama Tesisleri için,  
(İlgili Denetim Formu Ek-15’e erişmek için http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.) 

 Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanmalı, 

 Koronavirüs sorumlusu/sorumluları belirlenmeli, 

 Temizlik, hijyen ve havalandırmaya dikkat edilmeli, 

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

SPA, spor salonları vb.) yönelik belirlenen tedbirlere uyulmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.13 Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Yerler İçin, 

 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Sıra bekleyen müşteriler sosyal mesafe kuralına uygun olarak mağaza dışında bekletilmeli, 

 Mağazada el antiseptiği kullanılmalı, 

 Ürün deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.14 Marketler, Bakkallar, Büfe Kantin ve Bayiler İçin; 

 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Açık ürünler paketlenerek satışı yapılmalı, 

 Kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla uyarıcı işaretler konulmalı, 

 Mümkün olduğu kadar temassız ödeme yöntemi kullanılmalı, 

 Klimalar dışarıdan %100 temiz hava alacak şekilde çalıştırılmalı, 

 Yoğun kullanılan alanlar sık sık dezenfekte edilmeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

 

 

 

 

İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-14’e
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
İlgili%20Denetim%20Formu%20Ek-15’e
http://www.beylikduzu.gov.tr/dosyalar
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/Salgin-Yonetimi-ve-Calisma-Rehberi.pdf
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2.15 Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri İçin; 

 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Açık ürünler paketlenerek satışı yapılmalı, 

 Müşteri oturma alanları kaldırılmalı, 

 Çalışanlar eldiven kullanmalı, 

 Yoğun kullanılan alanlar sık sık dezenfekte edilmeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.16 Kitap ve Kırtasiye Mağazaları İçin; 
 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Müşteri tarafından incelenip alınmayan ürünler raflarda en arka sıralara konulmalı, 

 Temassız ödeme yöntemi ile ödeme yapılmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.17 Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler İçin; 
 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Deneme kabinleri sınırlandırılmalı, deneme süresi 10’dk geçmemeli, 

 Her müşteriden sonra kabinler havalandırılmalı, 

 Denenen ürünlere ultraviyole ışını uygulanmamalı, bu işlem insan sağlığına zarar verebilir, 

 Temassız ödeme yöntemi ile ödeme yapılmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.18 Kuyumcu, Bijuteri ve Saatçiler İçin; 
 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Müşteriler iş yerlerine tek başına girmeli, eşlik edenler dışarda beklemeli, 

 Denenen ürünler ürüne zarar vermeyecek malzemeler ile dezenfekte edilmeli, 

 Denenen ürünlere ultraviyole ışını uygulanmamalı, bu işlem insan sağlığına zarar verebilir, 

 Temassız ödeme yöntemi ile ödeme yapılmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 
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2.19 Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri İçin; 
 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Sıra bekleyen müşteriler sosyal mesafe kuralına uygun olarak mağaza dışında bekletilmeli, 

 Müşteriler iş yerlerine tek başına girmeli, eşlik edenler dışarda beklemeli, 

 Teslim alınan ve verilen ürünler poşet içerisinde olmalı, 

 Teslim alınan ürünler en az 1 gün bekletildikten sonra işleme alınmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.20 Şantiyeler İçin; 
 Kişisel ve çevre temizliğine dikkat edilmeli 

 Çalışanlar gözlenerek hastalık belirtisi gösterenler izole edilmeli, 

 Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gösteren çalışan tespit edildiğinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile 

temasa geçilmeli, 

 El yıkama alanları arttırılmalı, 

 Yatakhanelerde mesafeler 1,5-2 metre civarında ayarlanmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.21 Kozmetik ve Parfümeri Mağazaları İçin; 
 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 İş yerinde kalabalığı engellemek için girişlere şerit çekilerek müşteri kabul edilmeli, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Ürünler camekanlı bölmelerde teşhir edilmeli, 

 Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj 

malzemelerinin test ürünleri denenmemeli, 

 Ürünlere müşterilerin dokunmaları engellenmeli, test kağıtları kullanılarak test edilmeli, 

 Temassız ödeme yöntemi ile ödeme yapılmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.22 Oto Servis, Tamirhaneler ve Lastikçiler İçin; 
 Çalışanlar arasında sosyal mesafe (1,5 metre) korunmalı, 

 Müşteri ağırlama bölümlerinde sosyal mesafe gözetilerek düzenleme yapılmalı, 

 Maske kullanılarak işlem yapılmalı, 

 Çalışma ortamı sık sık havalandırılarak, dezenfekte edilmeli, 

 Araçlar dezenfekte edilerek müşteriye teslim edilmeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 
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2.23 Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmeler İçin; 
 İşyeri çalışanları Covid-19 hakkında bilgilendirilmeli, 

 Çalışan personel maske takmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde çalışma ortamı planlanmalı, 

 Çalışanlar gözetim altında tutulmalı, belirti gösterenler izole edilmeli, 

 Çalışma ortamı düzenli olarak havalandırılmalı, 

 Sık kullanılan yüzeyler dezenfekte edilmeli, 

 Tuvaletlere tek kullanımlık havlu peçete konulmalı, 

 Salon tipi klimalar kullanılmamalı, Merkezi havalandırma sistemi olan yerler bakımları yapıldıktan 

sonra aktif edilmeli, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.24 Elektronik ve Telekomünikasyon Mağazaları İçin; 
 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Elle temas edilen teşhir ürünleri müşteri incelemesinden sonra dezenfekte edilmeli, 

 Ürünlerin ambalajları açılmamalı, 

 Test edilen mikrofon kulaklık gibi ürünler streç filmle kaplanmalı, 

 Temassız ödeme yöntemi ile ödeme yapılmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

2.25 İnternet Kafeler İçin; 
 Maskesiz müşteri kabul edilmemeli, 

 Sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uyulmalı, 

 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilmeli, 

 Elle temas edilen yerler, bilgisayar ekranları, klavye, Mouse, oyun konsolları %70’lik alkol ile  

dezenfekte edilmeli, 

 Temassız ödeme yöntemi ile ödeme yapılmalı, 

 Personel iş kıyafetlerini günlük olarak değişmeli, 

 Kapı ve Pencereler açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanmalı, 

 Ayrıntılı bilgi için 30 Mayıs 2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine bakınız. 

 

 

 

UYGULAMA-3 

KONAKLAMA TESİSLERİ, LOKANTA VE RESTORAN DENETİMLERİ 
 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı emri 

doğrultusunda Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 48354 sayılı yazısı ile Turizm 

İşletme Belgeli tesis ve işletmeler dışındaki (1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamı ile şikayet 

halinde Kaymakamlarımızın yetkileri saklı kalmak kaydıyla) konaklama tesisleri, lokanta ve restoran 

işletmelerinin faaliyetleri halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve makine 

mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir (15) 

denetlenir. (İlgi Emir İçin Ek-16 Sayfa 30-32) 
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UYGULAMA-4 

MASKE KULLANIM ZORUNLULUĞU 
 

 İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.06.2020 tarih 59 No.lu kararının birinci maddesi “kamu kurumları 

ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu 

kararlarına ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak 

şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması” hükmüne istinaden, İlimiz genelinde 

uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna aykırı 

hareket edenlere, idari para cezası 900 TL olarak takdir edilmiştir. (İlgi Emir İçin Ek-17) 

http://www.beylikduzu.gov.tr/kurumlar/beylikduzu.gov.tr/sabit_sayfalar_11/Pandemi/EK_17-Hifzissihha-Kurul-Karari-60_Maske-Ceza-Miktari.pdf
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