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NAZLI bagkanhflrnda igi:;leri Bakanhgrntn l]i08i2010 tarih ve E:13079 sa1rlt
..Ha1 Saha iglctmelerinin Faaliyetlerine Baqlamalan Hk. "konutu Genelgesi dolrultusunda gerekli

karartarr almak iizere olaganiistii toplandr.

Qin'de ortaya grkarak biitiin dtinyayr etkisi altrna alan Covidl9 salgtntntn. kamu

diizcninin bir parqasr olan kamu safh$r agrsrndan olugturduflu riski ydnetmek amactyla

Saglk Bakanhfr ve Koronaviriis Bilim Kurutunun 6nerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrztn

talimatlart dolrultusunda bugiine kadar birgok tedbir kararr altnmt; ve uygulamaya gegirilmiYtir.

Diinya Salhk Orgiitii tarrfrndan kiiresel bir sallrrn olarak ilan edilen Koronaviriis (Covid-

l9) salgrnrnrn yayrlmastna engel olmak amactyla ilgi (a) Genelgemiz ile spor

merkezlerinin faaliyetlcrinin gegici bir siireli[ine durdurulmast ve ilgi (b) Genelgemiz ile

spor merkezleri, tesisleri ve salonlannda taktm ve temas halindeki sporlar, miisabakalar.

e(lence amaQh maqlar (lutbol. basketbol. volevbol. tekvando. qtire$, karate vb.) veva

kigilerin birbirteriyte vaktn temasrnr qerektiren antrenmanlara iliEkin getirilen ktsrtlamalann

geqici bir siireli!ine devam etmesi kararla$hnlmt$tl.
igerisinde bulundulumuz kontroll0 sosyal hayat ddneminde ise salgtnla miicadclenin

genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yanl stra her bir faaliyet alant/i$

iolu igin aSnmasr gereken onlemler ayrr ayn belirlenerek igletmelerin tekrar faaliyete

gegmeleri sa!lann.raktadrr.
Bu kapsamda halr sahalarrnl Saghk Bakanhlrnrn [2.08.2020 tarih ve 149 sayrh yazrsr

ve ekinde yer alan rehber ile bu Genelge'de belirtilen hiikiimler gerqevesinde 12.08.2020

tarihinden itibaren faaliyette bulunabilecekleri delerlendirilmigtir.
Buna gdre haft saha tesislerinin igletmecileri, gahganlan, miisterileri ile her ne sebeple

olursa olsun buralarda bulunan kisilerin uymalan gereken kurallar ve altnmast gereken

tedbirler a5alrda belirti tmi5tir;

I Hah Saha Tesislerine Yiinelik Tedbirler:
* Salhk Bakanhlt tarafindan hazrrlanan Salgrn Ytlnetimi vc Qahgma Rehberinin "Spor

Salonlan ve Spor Merkezlerinde Alnmasr Cereken onlemler " bagtrlrnda belirlenen

tedbirler eksiksiz bir Sekilde uygulanmasr,
E Covidlg salgrnrna karqr ahnacak tedbirlerin uygulanmasrndan sorumlu ve denetim

ekiplerinin iletigim iqinde olacalr igletmenin Koronaviriis sorumlusu/sorumlularr gdrevlendirilmesi,
* 'lesise giren her miiSterinin HES kodu ile giriq yapmasl, gOrevli bir personel marif'etiyle

"Hayat Eve Srpar" mobil uygulamasr iizerinden m0qterilerin HES kodlarrnrn

sorgulanmast ve uygulamantn onay verdifi kigilere tesislerin kullandtrtlmasr,
* Tesise giren herkesin ate$ dlgiimlerinin yaprlmasr, ategi 38 derecenin iizcrinde

olanlann tesislere girigine izin verilmemesi ve en yaktn sallrk kuruluguna ydnlendirilmeleri
+ Tesislere maskesiz miigteri/gahgan ahnmamasr, antrenman ve mag haricinde maskenin

kesintisiz kullanrlmast (N95/FFP2 maskeler kullanrlmamahdrr),
+ Tesislerdeki kigi sayrsrnrn kapah alanlar igin 6 metrekareye bir kiEi diigecek pekilde

srnrrlandrnlmasr ve buna iligkin bilginin tesis girigine asrlmasr,
* Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, l8 ya9 altr gocuklarla birlikte en

fazla bir velisinin maske takma koguluyla tesise ahnmasr ve veliler arastnda en az 2 metrc

fiziki rnesafe bulupacak gckilde oturma diizeni olu$turulmasl,
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* Tesislerde bulunarr soyunma odasr/kabini, duE

' mtqterilcrin kullantmtna miisaade edilmemesi,
* Spor aktiviteleri damlacrk grkrgrnr ve htztnt

gahganlarrn yakrl temastntn azaltrlmast, antrenman
fiziki mcsat'cnin en az 2 metre olarak uygulanmast,

randevu

ve sauna alanlarrnrn kapah tutulmasr.

artrrdrlr igin tesislerde mii$teriler ile
ve maglar drgrnda miigteriter arasrnda

ile kabul edilmesi,+Tesislerc
+Tesislerin

mii;terilerin
girig ve qrkrg y<inlerinin birbiriyle gakrgmayacak Sekilde farkh yrinlerde

dilzcnlenmesi, kalabaltklarrn olugmastnt dnlemek amactyla tesisin drg kaptstna

kontrotsiiz giriqi engellemeye yiinelik uyarr [evhasr konulmasr, engelleyici mekanizma kurulmast,
t Spor yaralanmasr durumunda, yarahnrn etraftnda olu$mast muhtemel kalabahklartn

olugmasr ve yakrn temastn engellenmesi,
+ Tesislerin girigine COVTD 19 tedbirleri kapsamrnda temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile
tesis iginde uyulmasr gereken kurallan igercn afiqlcrin astlmast.
* Milgterilerin giriy'grkrq saatlerinin kaydeditmesi ve en az 14 giin stireyle bu kayrtlartn saklanmast,
* Tesislerin giriqinde ve iginde yeterli sayrda ve miktarda el antiseptigi bulundurulmast,
t Tesislerde su ve sabuna eriSimin kolay olmasr ve tek kutlanrmhk kdlrt havlular bulundurulmasr,
*Tesislere tiyelik s6zlegmelerine COVIDI9 tedbir/kurallan ve rczervasyon prosediirleri

ile ilgili agrklamalann eklcnmcsi.
+ Yag vc kronik hastalr$r nedeniyle risk grubunda yer alan vatanda5lara tesislerin kullandtrtlmamasr.
+Tesis b0nyesinde bulunan kat-e tarzt yeme iqme bdliimlerinin Saltrk Bakanhlrntn
Restoran. Lokanta, Kafe gahgma rehberine gore hizmet vermelerinin sa[lanmasL,
*Tesislerin girig ve grkrgrna pedall ve kapakh 96p kutusu konulmasr ve diizenli olarak bogalttlmasr,
+Antrenman/maQ aralarrndaki dinlenme molalart drgrnda tesislerde miigterilerin

beklemssine kesinlikle izin verilmemesi,

' I eslslerde ortaK kullanlm amaclyta gazete, dergt vb. bulundurulmamasl'
*Nakit 6deme yerine tercihen temasslz ddeme talep edilmesi, iideme terminallerinde

dokunulan yiizeylerin %70'lik alkot ile temizlenmesi,
*Halr saha tesisi iqinde bulunan ofislerde Salhk Bakanhprnrn "Otis ve Biiro Sisteminde

Faaliyet G6steren f iim iSletmelerde Alrnmasr cereken onlemler" rehberine uygun galtqtlmasr,

[[ Tesislerin Temizlenmcsine, Dezenfcksiyonuna vc Havalandtnlmastna Y6nelik Tedbirler:
*Tesislerin temiztiklerinin her giin d0zenli olarak yaprlmasr, slk kullantlan alan ve

malzemelerin daha temizlenmesi,
NTesislerin yer ve ytizeylerin temiztifinde nemli silmepaspaslamanrn tercih edilmesi,

toz grkaran frrqa ile siipiirme iplemlerinden kagtntlmast,
*Tcsislerin temizliginde kapr kollarr, tclcfon ahizeleri, masa yuzeyleri, e[ ve viicudun stk

defdifi bdliimleri gibi srk dokunulan ytizeylerin temizliline dikkat edilmesi, bu

amagla, su ve deterjanla temiztik sonrasr dezenfeksiyon igin l/100 sulandrnlmrg (5 litre

suya yanm kiiqiik 9ay bardafr) gama$rr suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529)

kullanrlmast, tuvalet dezent-eksiyonu igin l/10 sulandtnlmtg g.Ima$tr suyu (Sodyum

hipoklorit Cas No: 7681529) kullantlmast,
iYazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diler cihaz yiizeylerinin %70'lik alkolle
silinerek dezenfeksiyonun sallanmast,
iTemizlik bezlerinin kullanrm alanrna g<ire aynlmast ve her kullantm sonrasl uygun

gekilde temizlenmesi, yrkanabilen, tekrar kullanrlan temizlik malzemelerinin en az 60 oC'de yrkanmast,
*Futbol toplannrn her mag bitiminde %70'lik alkolle silinerek dezenf'eksiyon edilmesinin saflanmasr,
+Tuvaletlere el yrkama ve maske kullanrmr ile ilgili afr$lerin asrlmasr ve si.irekli stvt sabun

bulundurulmasr,
*Tesislerde hepafilitreli hava akrmr ile gahpan e[ kurutma cihazlarr drgrnda el kurutma
cihazlannrn kullanrlmamast,
* Tuvaletlerdeki su ve sabunlartn fotoselli olmalarrmn sa!lanmast,
*Temizlik yapan personelin tlbbi maske ve eldiven kullanmastntn sa$lanmasr,

kullanrlan maske ve eldivenlerini grkankp gdp kutusuna altlmasl ve ellerin en az 20
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Ktimaliklimlenrjinne Sistemlerinde Ahnacak Onlemlef'e uygun hareket edilrresi,
' 'lesislerin kapah btitiimlerinin srk srk havalandtrtlmast,

ttl Calqan Personele Ydnclik Tedbirler:
+Hah sahalarda gahgan tiim personelin ''Hayat Eve Srlar (llES)" kodu almasr,
*Qahgan personelin COVID t9'un bulagma yollarr ve korunma dnlemteri hususunda bilgi lendirilmesi,
*AteS, Okstiriik, burun akrntrsr, nclcs darh$r gibi belirtiler gdsteren veya COVlDl9 vakasr

temashsr olan gahganlann trbbi maske :akrlarak salltk kurumuna ytinlendirllmesi,
*Qahgan personelin t(imtiniin kurahna uygun tlbbi maske takmastnln, maske
nemlendikge ya da kirlendikge deligtirilmesinin ve maske de$igtirilmesinde e[ antiseptiSi
kullanmasrnrn sa!tanmasr,
+Qahgan personelin el hijyenine dlkkat etmesinin saglanmast, ellerin en az 20 saniye
boyunca su vc sabunta ytkanmasr, su ve sabunun olmadrfr durumlarda alkol bazL el
antiseptigi kullanmastnrn sa[lanmast,
*Personelin dinlenme odalannda en az I metrelik tiziki mcsaleye dikkat ctmelerinin
sa$lanmasr ve maskesiz bulunmamalartntn sa!lanmasr,
lV Miiqterilere Yiinelik Tedbirler:
*Hah sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak ''Hayat Eve Sr$ar (HES)" kodr.r almalart,
*[[alr saha tesislcrinc maske ile getmelcri ve antrenmar/mag drgrnda maskeyi grkarniamalarr,
+r\teq. dksiirUk, burun akrntrsr. solunum srkrntrsr gibi belirtileri olan, COVlDt9 vakasr

veya temashsl olanlann tesislere ahnmamasr, trbbi maske takrlarak safhk kurumlanna
ycinlendirilmeleri.
*Mii$terilerin randevu saatlerine uymastnln sa!lanmasr,
iMtigterilerin tesis iqerisinde her alanda diser kiqilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalartntn saflanmasr,
*Tesiste uyulmasr gereken kurallart igeren bilgilendirmelerin okunmast,

"Kl$rsel havlu kullanrimasr, havlulafln r$letme taratlndan (ar$tlanmasr haltndc po$etll

veya gdrevli personel taratindan verilmesi,
+Tesise girdikten sonra ellerin yrkanmasr ya da el antiseptigi kullanrlntasr,
*Tesis igerisinde zorunluluk olmadrkqa yiizeylere dokunulmamasr, dokunuldulunda ise el

antiseptigi kullanrlmasr,
+Spor srrasrnda ellerin yiize de[dirilmemesi,
*Mag srrasrnda ve sonrastnda kucaklaqma./sanlma vb. yakrn temasta bulunulmamast,

Faaliyete baqlayacak haL sahalarrn haftada en az bir kez dcnetlenmesine.
AInan karann Hah Saha Iqletmecilerinc Tebli! cdilmcsine (Sililke Belediye Ba$kanirErnca, Esnaf
Odasr Baqkanhklannca)

Yukarrda belirtilen ve ahnan kararlarrn uygulamasrnda herhangi bir aksakhla meydan
verilmemesi ve mapduriyete neden olunmamasr, ahnan kararlara uymayanlara Umumi Hrt2rssrhha
Kanununun 282 nci maddesi gereSince idari para cezasr verilmesi bagta olmak iizere ayklrtltltn
durumuna grire Kanunun itgili maddeleri gerefince iglem yaprlmasr, konusu sug tegkiI eden davranrglara
iliqkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baqlattlmasr hususu;

d

birliii ite karar verihnigtir.
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