
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Toplantı Adı Tiyatro Kooperatifi - Fikir Masası 2 

Yer Zoom 
Konu Covid 19 - Finansal Sürdürülebilirlik 

Tarih 12.06.2020  - Cuma 
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Leman Yılmaz – İKSV – İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü 
Levent Aydın – Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
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Mehmet Ergen – İstanbul Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni 
Özlem Ece– İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü 
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Toplantı Gündemi 
1. 1 Temmuz Tiyatroların Açılışı&Perspektifler 
1.1. Dünya Sağlık Örgütü Bakış Açısı 
1.2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakış Açısı 
1.3. Devlet Tiyatroları Bakış Açısı 
1.4. Şehir Tiyatroları Bakış Açısı 
1.5. İKSV Bakış Açısı 
1.6. Oyuncular Sendikası Bakış Açısı 
1.7. Mekansal Bakış Açısı; DasDas perspektifinden  
1.8. Tiyatro Kooperatifi Çözüm Önerisi 

 
2. Finansal Sürdürülebilirlik & Çözüm Önerileri 

 

1- 1 Temmuz tiyatroların açılışı nasıl olacak? Net kriterler var mı? İlk toplantıdan bu yana, 
15 gün içerisinde kriterler açısından neler değişti? 1 Temmuz geri dönüşleri hakkında 
düşünceler nelerdir? 

 

1.1 Dünya Sağlık Örgütü Bakış Açısı 
 

Dünya Sağlık Örgütü, toplumda sıkça gördüğümüz maske, bez ya da diğer maddelerin 
kullanımı konusundaki rehberini genişletti. Toplulukların bir arada bulunduğu yerlerde 
aktiviteler esnasında maske kullanımı ön plana çıkan tedbirlerin başında geliyor.  
 
Sağlık Bakanlığı, 10.06.2020 tarihinde 49 iş branşını barındıran “Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberi”ni açıkladı. Rehber içerisinde yalnızca açık hava ile ilgili düzenlemeler yer 
alıyor. Kapalı mekanlar için de yakın zamanda açıklama yapılacağı öngörülüyor. 53 
numaralı, konserler üzerine açıklanan tedbirler tiyatro salonlarında da alınabilir gibi 
gözüküyor.  
 
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rehber, kurumların bundan sonraki aktiviteleri için bir 
dayanak olabilir. Kamu otoritelerinin yayınladığı rehberde yer alan tedbirleri uygulamak, 
yasal ve ahlaki sorumluluklar konusunda bir çerçeve oluşturabilir. Krizde dayanışma ruhu 
oluyor ama sonrasında davalar açılabiliyor. Bu noktada rehbere uygun hareket etmek 
önem taşıyor.  
Sorunsal: Yayınlanan rehber mekanlara özgü bir yaklaşım sağlamıyor. Detaylar için 
çalışmak gerekiyor. ***Dr. Bahadır Suçaklı yorumları ile derlenmiştir.  
 
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi link; 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html 
 

 
 
 
 
 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakış Açısı (Fikir Masası 2 Notları&Çıktıları Levent Aydın 
tarafından ilgili makamlara iletilecektir.) 

 
Çıkan genelge doğrultusunda, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, temmuz ayı itibarı ile açık hava 
etkinliklerine başlayacaktır. Bodrum Kaleiçi’nde başlayacak aktiviteler, normalleşme sürecinde 
kurallar dahilinde devam edecek. Bu rehber içerisinde izleyiciler, sanatçılar ve kulis alanı için 
alınması gereken tüm önlemler yer almaktadır. Kısa bir süre içerisinde bakanlıkta detaylı bir 
koordinasyon toplantısı yapılarak, ne gibi önemler alınıp hareket edileceği masaya yatırılacak 
ve yayınlanan rehberin devamı hazırlanarak kamuoyuna sunulacaktır. 
 
Aktivite alanlarında sosyal mesafe, izolasyon ve maske kullanımı ön plana çıkıyor. İzleyicilerin 
sağlığı ve güvenliği kadar sanatçı sağlığını koruyabilmek de çok değerli. Bakanlık 
görüşmelerinde sanatçı kulisleri kullanımı konusunda hassasiyet gerektiği tartışılıyor. Kulislerin 
sosyal mesafenin en zor uygulanacağı alanlar haline dönüşeceği öngörülüyor. Bu noktada 
salon işletmecilerinin büyük desteği ile konser ve benzeri etkinlik mekanlarının imkanlarını 
detaylı olarak tartmak ve ölçmek sonrasında ise mekanların rehberde yer alan hususlara uygun 
olarak düzenlenmesini sağlamak gerekiyor.  
 
Bakan Yardımcısı açıklamasına göre, eylül ayı itibarı ile sanat sezonunun başlatılması 
hedefleniyor.  Olağanüstü bir durum (2.dalga vb.) olmaması halinde, tüm sanat kurumlarının, 
yaz aylarında açık hava etkinliklerini, Eylül ayında ise periyodik etkinliklerini gerçekleştirmeleri 
bekleniyor.  
 
***Bakanlıkta sahnedeki sanatçıların/oyuncuların maske kullanımı ile ilgili bir konuşma 
var mıdır? 
 
Maske konusunda net bir kural yok. Sahnedeki sanatçıların sanatlarını icra etmelerine engel 
teşkil edilebileceği gerekçesi ile maskeden önce sosyal mesafelerinin korunması ön plana 
çıkıyor.  



 

 
1.3 Devlet Tiyatroları Bakış Açısı 
 
Devlet Tiyatrosu da temmuzda kapalı salonlar yerine ilk etapta açık hava oyunlarına yöneldi. 
Aktiviteler Bodrum kaledeki festival ile başlayacak. Temmuz başında ise, Ankara’da nöbetçi 
tiyatro uygulamasının hayata geçmesi planlanıyor. (Aynı plan pandemi öncesinde İstanbul için 
de vardı, ancak Covid-19 nedeni ile iptal edildi.) Ankara İrfan Şahinbaş atölye sahnesinin 
olduğu alanda oluşturulan açık hava sahnesinde her bölgeden gelen oyunlar açık havada sahne 
alacaktır.  
 
DT Doğu ve Güneydoğu Çocuk Oyunları Turnesi temmuz ayında başlayacaktır. (1 Temmuz – 
21 Ağustos) 24 il, 53 ilçe dolaşacak turne, büyük bir kamyonun Van’dan Ağrı’ya, Hakkari’den 
Şırnak’a kadar devam etmesi ve oyunların açık havada oynanması üzerine kurgulanmaktadır.  
 
Devlet Tiyatroları da eylül ayında sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak sahneleri açmayı 
hedeflemektedir. Her sahne için Covid-19 sürecine ilişkin simülasyon hazırlanmıştır. Oyunlar 
konusunda ses getirebilecek kalabalık oyunlardan uzaklaşılmış ve yeni bir repertuar 
çalışılmıştır. 2-3 kişilik az kadrolu oyunlara bir yönelme olmuştur. Kalabalık oyunlar şimdilik 
ötelenmiştir. Oyuncu, kostüm sorumlusu, kulis personeli dahil olmak üzere maksimum 20 
kişilik kadrolar hedeflenmektedir. Böylelikle bir yandan güvenli geri dönüş sağlanırken, diğer 
yandan personelin tulum ve maske gibi ihtiyaçları/tedbirleri alınabilecektir. Devlet 
Tiyatroları’nın kullandığı salonların kulislerine dezenfekte kabinleri hazırlanmaktadır.  
 
*** Setlerin, kostümlerin bir yerden diğer bir yere taşınmaması adına turnelere bir süre ara 
vermek mümkün mü? Bu süreç ve önlemler oyunların içeriklerini etkileyecek mi? Covid 
temalı işlerin/adaptasyonların ortaya çıkma ihtimali nedir?  
 
Devlet Tiyatrosu’na Covid temalı herhangi bir oyun ulaşmamıştır. Bu süreçteki klostrofobik 
ortamdan uzaklaşmak adına biraz daha keyifli, belli bir kaliteyi koruyan, rahatlatıcı oyunları 
sahneye koymayı tercih etmektedirler.  
 
DT Repertuarından Sezon Oyunları; 

o Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler 
o Newton Bilgisayardan Ne Anlar? 
o Dört Mevsim – Arnold Wesker 
o Seneye Bugün 
o Git - Gel Dolap 
o Mutlu Günler - Samuel Beckett 

 

• Doç. Dr. Itır Erhart Yorumu;  
“Bu süreçte oyun içeriklerinin nasıl düzenlendiği üzerine bir tez çalışması yapılabilir.”  

 

Genel Görüş 
Bu tip dönemlerden sonra sanatta büyük açılmalar olur. Ufuk açıcı çok değişim, dönüşüm 

ortaya çıkabilir. Fikir Masası da bunun somut bir çalışma örneği.  Tiyatro salonlarının 
mimari açısından nasıl gelişeceği, oyunculukta, sahneleme tekniklerinde yeni kuramların 

gelişmesi gibi süreçler ile çeşitli dönüşümler ortaya çıkacaktır. 



 

 
1.4 Şehir Tiyatroları Bakış Açısı 
 
Şehir Tiyatroları’nda da repertuarlar değiştirildi, kalabalık oyunlar rafa kalktı. Sahne önü ve 
arkası maksimum 15 – 20 kişi civarında olacak şekilde, 50-55 dakikalık, tek perdelik, 1-2-3 kişilik 
oyunlar sahneye koyulacak. Mümkün olduğunca ara vermemek adına oyunlar kısa 
tutulacaktır. Dekor kurulduktan sonra, teknisyen, kostümcü, aksesuarcı sahne arkasında 
bulunmayacaktır.  
 
Az dekorlu oyunlar seçilerek, mümkün olan oyunlarda saç ve makyaj yapılmaması, teknik ekip 
ve oyuncunun sahne arkasında buluşmasının minimize edilmesini sağlayacaktır. Turnelerin 
azaltılması, dekoru kurulan oyunun 2 -3 hafta aynı yerde oynaması planlanacaktır. Hamlet, 
Vanya Dayı gibi büyük oyunlar bu sezonluk rafa kaldırılmıştır.  
 

• İstanbul Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Merkezleri’nin özel tiyatroların kullanımına    
açılması için çalışmalar sürmektedir.  

 
1.5 İKSV Bakış Açısı – Tiyatro Festivali Perspektifinden; 
 
Tiyatro Festivali’nin çeşitli program değişiklikleri ile kasım ayında yapılması planlanmaktadır. 
Sürece ilişkin 3 senaryo çalışılmıştır;  
 

1. Uluslararası boyutta her şeyin normale dönmesi halinde; Festivalin uluslararası yapısını 
korumak, büyük topluluklar Avrupa turnelerini iptal ettikleri için küçük ölçekli topluluklar ile 
ilerlemek. Festivalin belkemiğini 20-23 yerli yapım ile götürmek.  

2. Uluslararası uçuşların açılmaması halinde; yalnızca yerli yapım ve çevresindeki etkinlikler 
ile ilerlemek.  

3. Covid 2 dalgası olursa olabildiğince dönebilen yapımlar ile kayıt almak ve dijitale dönmek. 

 
Bu süreç ile birlikte Tiyatro Festivali program içerikleri için türler daha geniş çerçevede 
düşünülmeye başladı. Sadece fiziksel değil, dijital performanslara de yer veriliyor. Mekâna 
özgü az seyircinin katılabileceği projeler, audio, radyo tiyatrosu gibi içerikler çalışılıyor. Süreçte 
esneklik anahtar kelime ve hızlı adapte olmak çok önemli. 
 
***Normalleşme Sürecinde Avrupa’da Neler Oluyor? 
 
Avrupa’da da durum çok belirsiz, net bir genelge yok. Ülkeler kendilerine göre bir yöntem 
belirliyorlar. 
 
Örnek: Hırvatisyan ve Slovenya tüm şehirlerde, Avusturya ise etkilenme durumuna göre şehir 
bazında sosyal mesafeyi koruyarak tiyatro oyunlarına başlıyorlar. Belçika Liege Tiyatrosu 
Eylül’e kadar kapalı olduğunu açıkladı. Rusya’ da ise, 10 Haziran itibariyle, tüm yasaklar kalktı, 
normal hayata döndüler, tüm kurumlar kendi kontrolünde kapılarını açmaya hazırlanıyorlar. 
Metropolitan Operası 1 Ocak 2021‘e kadar kapılarını kapattı.  
 
 
 
 



 

 
 
1.6 Oyuncular Sendikası Bakış Açısı – Seslendirme Stüdyoları Perspektifinden; 
 
Bakanlığın sunduğu genelgeye bakıldığında önlemlerin tavsiye niteliğinde olduğu ve 
detaylandırılamadığı sonucuna ulaşılıyor. Sürdürülecek modeli bulamadığımız zaman 
önlemlerin tavsiye niteliğinde kalmaya devam edeceğini öngörülüyor.  
 

o Özel yönetmelikler hazırlanmalı.  
o Sorumluluk sahipleri ile ilgili detaylara yer verilmeli.  
o Sorumluluk atanmalı.  
o Takip gerektirecek durumlar ile ilgili görev dağıtılmalı.  

 
Oyuncular Sendikası Seslendirme Stüdyoları’na ait rehberi dünya örneklerini baz alarak 
hazırlamıştır. Oyuncular Sendikası’nın hazırladığı bu uygulama ne kadar realize edilebiliyor? 
Seslendirme Kılavuzu: Sendika, süreci bildirim usulü ile başlatarak Seslendirme Stüdyo’larına 
sorumluluk meselesi ile atıfta bulundu, stüdyolara fiziki dönüşler yavaş başladı. Stüdyolar 
kendi prestiji için iletilen özel yönetmeliğe uygun davranıyor. Farklı güvenlik seviyelerinde 
bildirimler sendikaya ulaştı.  
 
1.7 Mekansal Bakış Açısı – DasDas Perspektifinden; 
 
Kapı girişlerinde ateş ölçer kullanılacaktır. DasDas’da eylülden itibaren mekânı 3’e bölmek gibi 
bir fikir var; seyirciler sıra ile belirli aralıklarla içeri alınacaklar. Bu noktada DasDas mekansal 
avantajlardan faydalanabiliyor. Belirlenecek düzenlemeler ile az temas hedefleniyor. Tek 
perdelik oyun bile olsa, dünyadan benzer örnekleri inceleyerek, tek kullanımlık temas noktaları 
uyarlamak, kahve, çay alımında minimum temasla uygulama yapmak gündeme. Kulis ve seyirci 
tarafında sahne emekçisini ve seyirciyi korumak adına eğitimli bir iç ekip ile yol almak. İç eğitim 
için Kültür Bakanlığı ile birlikte bir müfredat çıkartmak.  
 
1.8 Tiyatro Kooperatifi Çözüm Önerisi;  
 
Şehir ve Devlet Tiyatroları ile Özel Tiyatrolar iş birliği yapabilir ve çözümleri birlikte 
araştırılabilirler.  
Sorular: 
Dijital ile yeni teknikler ne olabilir? 
Bu dönem nasıl avantaja çevrilebilir?  
Yeni seyir pratikleri, yeni mimari pratikler, dijital performans ve canlı performansı birleştiren 
içerikler neler olabilir? 
Dijital çalışmalar ile milyonlara ulaşılabildiği düşünülerek, doğru içerikler ve iş modelleri ile 
destekler bu alana yönlendirilebilir.   
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2- Finansal Sürdürülebilirlik ve Çözüm Önerileri  
 

GENEL BAKIŞ 
Hukuki çerçeve çizmesi açısından bakanlığın açıkladığı genelge çok önemli. Ne derece 

uygulanabilir olduğu ise genel bir soru. Matematik bu gerçekliğe uyum sağlamıyor, yüksek 
maliyetle alınan tedbirler düşük gelirle karşılanamıyor.  

 
Somut Örneklemeler; 
***18 kişilik bir orkestranın 1,5 metre sosyal mesafe ile bir sahnede konumlanması halinde 
sahnenin boyutunun çok büyük olması gerekiyor.  
***Bağımsız ve özel tiyatrolarda açıklanan tedbirler dahilinde 800 kişilik salona 250 kişi 
alındığında ve bilet geliri hesap edildiğinde o işin sürdürülebilirliğinin olmadığı ortaya çıkıyor.  
*** Açık havada yapılacak oyunlar yöntemlerden bir tanesi, ancak burada da mekanlar kısıtlı. 
 
Tiyatro salonlarına 1/3 izleyici almak yönetmelikteki bir iş modeli olmadığı gibi, aynı zamanda 
sürdürülebilir bir yapı değil. Bilet gelirine dayalı bağımsız tiyatroların bunu uygulaması çok 
mümkün olmayacaktır.  
 
Temmuz ayında Harbiye Açık Hava’da yapılacak bir konser ile bu işin uygulanabilirliği nedir, 
canlı müzik dünyası bundan nasıl etkilenecek gibi soruların cevapları aranacak. (Harbiye Açık 
Hava’da 4500 kişilik mekâna önlemler dahilinde 1200 kişi alınması hedefleniyor.) 
 

 Fransa’da konser olarak benzer bir uygulama yapılmış ve bunun sürdürülebilir bir  
durum olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Link; 
 

https://t.co/p9rQ2AtbE0?amp=1 
 

ORTAYA ÇIKAN TARTIŞMA SORULARI: 
o Geniş destek paketleri açıklanan ülkelerde bile ciddi bir sorun varken bizde finansal 

süreç nasıl yönetilecek? 
o Bağımsız tiyatrolar için ne tip teşvikler olabilir?  
o Nasıl bir finansal rahatlama sağlanabilir?  
o Bu işin online iş modeli ne olacak?( BİS TV gibi dijital iş modelleri ya da Metropolitan 

Operası gibi hibrid iş modelleri ve sürdürülebilirlikleri, karlılıkları incelenebilir.) 
o 2021’ye kadar bağımsız tiyatroların psikolojik baskıdan kurtulabilmeleri için nasıl bir 

yol izlenecek? 
o Bireysel ve kurumsal destekçiler nasıl harekete geçirilebilir? 
o  Devlet ne tür destekler sağlayabilir? 

https://t.co/p9rQ2AtbE0?amp=1


 

 
 

o Online ve hibrid işler nasıl gelir modeline dönüştürülebilir? 
 

GENEL GÖRÜŞ 
Türkiye’nin ekonomik gerçeği göz önünde bulundurularak; 

+Finansal tamamlayıcılık olması; 
+Finansal model eklenmesi gerekiyor. 

+Kitle fonlaması için yolun açılması gerekiyor.  

 
1. Kitle Fonlaması için;  

 

• CRM altyapısı ile (müşteri) database oluşturmak, 

• Etkinliklere gelen herkesin potansiyel destekçi olması, takipçi ve ziyaretçileri mobilize 
etmek, 

• İyi bir altyapı ile sürdürülebilir iletişim kurmak,  

• Web sitesini, sosyal medya hesaplarını aktif ve güncel tutmak. 
 
Kampanyalar için Yasal Zemin Durumu; 
 
Hak temelli yaklaşım noktasında ve kaynak yaratma konusunda bu güne kadar kuramadığımız 
sistemi kurmak için değerli bir zaman ve zemindeyiz. Farklı kampanyalar ile ilerlemek için ise 
yasal zemin oluşmasına ve daha somut çıktılara ihtiyaç var. Konu Tiyatro Kooperatifi tarafından 
bakanlığa iletildi. Tacir olmak esasını değiştirmek zaman alacağından, kısa vadede, özel 
bağımsız tiyatroların, vakıf ve derneklerin bu anlamda var olan imkanlarından 
yararlanabilmesini sağlayacak düzenlemeler çözüm olabilir. Tiyatro Kooperatifi’nin hukuk 
grupları ile vergi mevzuatı ve SGK modelleri ile oluşturduğu çalışmaları da var. 
 
Kitlesel fonlama mesesinden yola çıkarak yurtdışında kişisel destekler, kampanyalar, bağış 
butonları vb.  kimliğini ispat etmiş kurumlar üzerinden işliyor. Türkiye’de bunun tek örneği 
var; İKSV, ancak İKSV bile örneğin Adım Adım‘a dahil olup bağış toplayamıyor.  
 
İKSV Bakış Açısı:  
 
İKSV 40 yıllık sanat kurumu olmasına rağmen, yasal düzenlemelerden dolayı genel bağışa çağrı 
çıkamıyor. Her tiyatronun hatıra bileti çıkararak satması ve bu geliri kaydetmesi üzerine bir 
kurgu yapılabilir.  Bunu içinde bir zaman planı koymak gerekiyor.  Aksi taktirde çözüm çok uzun 
vadeye yayılıyor. 
 
Bundan sonra hayat hem online, hem fiziki devam edecek. Sürdürülebilir finansal durum ile 
ilgili 2 yol izlenebilir; 
 
1. Kitle fonlaması, kişisel fonlar ve kendi başımıza yapabileceklerimiz ile izlenecek yol.  
2. Devletle olan ilişkiyi düzenlemek ve bir güç ve lobi birleşmesi yaparak izlenecek yol.  
 
 
 



 

 
 
***Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi toplantısında nace kodlarının 
yeniden düzenlenmesinden, isko meselesinin ele alınışına, mesleki yeterliğin ne olduğundan 
kimin nasıl tanımlanacağına kadar devlet mevzuatında yer alacak her şey konuşuldu. Devlet ve 
birey ilişkisi Türkiye’de farklı. Tiyatro Kooperatifi, Kreatif Endüstriler Meclisi ve diğer üye 
olmayan tiyatroların lobisi ile destek fonunun çıkması gerekmektedir.  
 

2. Devlet Katkısı; 
 
Biz bu yapıları nasıl ayakta tutabiliriz? Sektörün sürdürülebilirliği ve adaptasyonuna devlet 

nasıl katkıda bulunabilir? Devlet desteği konusunda somut çıktı ne olabilir? 
Halihazırda yasal olan şeffaf, hesap verebilecek çok kurum var. Bunlar nasıl destek alabilir? 

Bağış butonu nasıl aktive edilebilir? 
 
Dünyada devletlerin sanatta sürdürülebilirliğe dair destekleri var. Birçok ülke farklı 
desteklerde bulundu.  
 
Yurtdışında tiyatroların bağış butonları var. Geniş bir destek bulabiliyorlar. Bizim ülkemizde bu 
mümkün değil. Bir ekonomi yaratan alanda olmasına rağmen tiyatrolar kayıt dışı gibi 
algılanıyor. Tiyatrocular serbest meslek erbabı, vergi mükellefi.  
 
İstihdama ve ekonomiye katkıda bulunan kurumlar ve kişiler. Devletten bir sübvansiyon 
ihtiyacı var. 21. yy.’ da sanat kurumlarının nereye konumlandırıldığı ile ilgili adımları atmamız 
gerekiyor. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Finansal Sürdürülebilirlik Sorularına İlişkin Yorumlar;  
 
Tiyatronun bir meslek olarak kabul edilmemiş ve meslek birliğinin kurulmamış olması bir sorun 
teşkil ediyor. Mesleğin kendi içerisinde kendi kriterlerini belirlemesi gerekiyor. Bakanlığa 
başvuru yapan, tiyatro topluluğu adı altında hizmet veren, farklı statüde, farklı yaklaşımlar 
sergileyen bir sürü yapı var. Veri tabanı için başlatılan ilk çalışma 400 üzerinde başvuru aldı. 45 
farklı nace kodu ile karşılaşıldı. Dolayısıyla bakanlık sektörün kapasitesini bilemiyor ve hangi 
topluluklar tiyatrodur diye bir karşılık bulamıyor.  
 
Bu meslekteki kişilerin bir araya gelerek konuyu gündeme taşımaları ve kurumsallaşmış bir 
meslek birliğinin hayat geçmesi gerekiyor.  
 
***Dijital oyun kayıtlarının bakanlık arşivine kazandırılması ile ilgili bir proje var. Telif hakları 
Genel Müdürlük aracılığı ile yürütülüyor. 
***Kültür & Turizm Bakanlığı, bütün çalışmaları 1 Eylül’de sanat sezonunu başlatmak üzere 
kurgulamaktadır.  
***Öncesinde destek hatıra bileti, kampanya yasal düzenlemeleri ve farklı çözümleri masaya 
yatırmaya sıcak bakmaktadır.  
 
 
 



 

 
 

Kültür Bakanlığı’ nın destekleri hep bugüne kadar proje bazlı oldu. Dünyada bu anlamda 
birçok destek türü var. Bu anlamda bir düzenleme ihtiyacı var. Temelde zaten bir ihtiyaçtı. 
Gelecek için bu çok kritik. Yeni düzenleme ve fon devlet tarafından yapılmalı. Tiyatrolara 

kısa vadeli nace kodları üstünden ticari kurum statüsü verilebilir. Tiyatroların kamusal 
sanat faaliyeti olduğu bilinci ile yeri geldiğinde bakanlığın özel teşvik uygulayabileceği özel 

tüccar statüsüne ihtiyacı var. 

 

FİKİR MASASI 2 TEMEL ÇIKTILARI 
 

• Çalışma grupları ile bir araya gelmenin önemi göz önünde bulundurularak Maliye 
bakanlığı, Çalışma ve Ticaret Bakanlığı, İç İşleri ile bir çalıştay düzenleme ve ortak akıl 
ile çözüm üretme fikri ortaya çıktı.  

 
Tiyatro mevzuat değişiklikleri, günümüz koşullarında devletin düzenleyici olması, özel bir ticari 
kurum statüsü kazandırılması gibi detayların geniş kapsamlı ele alınabilmesi için çalıştay fikri 
bakanlık tarafından anlamlı bulunmuştur.  
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Aydın böylesi 
bir çalıştayın yararlı olacağını belirtip, Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) yasa tasarısına da 
değindi. Fikir Masası katılımcıları, TÜSAK yasasının verimli ve uygulanabilir olmadığı yönünde 
görüşlerini bildirdiler.  
 
İngiltere’deki sanat konseyi yapılanmasından örnek verecek olursak; buradaki özerk konsey 
yapısı devlet yapılanması ile iç içe değil, belli bir mesafe ile işleyecek şekilde tanımlanmıştır. 
Ayrıca sanatsal üretimin toplumdaki çeşitliliği yansıtması İngiltere Sanat Konseyi’nin ana 
ilkeleri arasında yer almaktadır. Fikir Masası’ndan çıkması planlanan Sanat Konseyi tam 
bağımsız bir yapıdır ve hiçbir şekilde siyasi iktidarın güdümünde olacak şekilde 
düzenlenmeyecektir. 
 
Temelde iki tanıma ihtiyaç olduğu görüşü ortaya çıkmıştır; 
 
Tiyatroların özel olarak tanımlanması ile desteklerin doğru adrese, amacına uygun şekilde 
ulaşmasının sağlanması ve devletin icracı ve destekçi rolünün masaya yatırılarak pozisyonunun 
tanımlanması gerekmektedir.  
 
Bakanlık destekleri istikrarlı bir sürdürülebilirlik gösterenlere proje bazlı yapılmaktadır. 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu kamunun elindeki bütçeyi harcamasına ilişkin hükümleri 
ortaya koymaktadır. Bu yasa herhangi bir bakanlığın şirket yapısı olan herhangi bir kuruma 
destek vermesini engellemektedir. Bu çerçevenin dışına çıkılamamaktadır.  
 

• İngiltere’deki sanat konseyi “Art Council” gibi dünyadaki örneklerden hareketle 
Türkiye’deki tüm kültür&sanat kurumlarının temsilcileri ile tam bağımsız bir sanat 
konseyi oluşturmak.  

 
 



 

 
 

Devletin yapacağı işler sanatsal üretim faaliyetlerine ve sanatsal üretim özgürlüklerine 
doğrudan, yahut dolaylı olarak etki edecek yönetsel süreçler içinde olmamalıdır. Devletin bu 
noktadaki sorumluluğu, anayasanın 64. maddesi uyarınca, (Sanatın ve sanatçının korunması - Devlet, 

sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi 

ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.) üzerine düşen yükümlülükleri gerektiği gibi 
gerçekleştirmesi; kültür politikaları konusunda iletişim kanallarını açık tutarak sektör 
profesyonelleri ile sektörü kalkındırıcı, destekleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmesi ve 
kurulacak sanat konseyinin özgür, bağımsız çalışmalarının muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi 
için çalışması olacaktır.  
 

Sanatçı, tiyatro tanımlaması ve devletin buradaki rolü ve desteklerin nasıl olması gerektiği ile 
ilgili süreci bir arada yürütmek gerekmektedir. (Sanat Konseyi’nde belirleyici İKSV olacaktır, bir 
hackathon ile başlayabilir.) 
 
Kamudan Destek Talebinde Bulunmak İçin Üstümüze Düşenler; 
 

• Aşağıdaki maddeleri içeren bir araştırma başlatılabilir.  
 

- Hukuki ve altyapısal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, 
- Hangi paydaşa, hangi konuyla gidileceği ile ilgili bir eylem planının hazırlanması, bir 

önceliklendirme yapılması, 
- Kamu yararı güden vakıf statüsünün kolaylaştırılması ve kamusal teşviklerin peşinden 

gelmesi. 
- Yerel yönetimlerin finansal sürdürülebilirlikteki rolü – düzenli entegre iletişim 

stratejisi desteği 
- Şehirde bu alanda çalışanların eşit bir şekilde görünür olması desteği, 
- Kültür sanat kurumlarının istihdam, bu süreçteki ekonomik zarar, sosyal etki gibi 

verilerinin doğru şekilde (gerektiğinde ispat edilebilecek şekilde) tutulması,  
- Ekonomik etki üzerinde mevcut hasar tespiti, saha araştırması, ihtiyaç analizi gibi 

sayısal karşılığın hızla verilmesi. 
 
Kitlesel Fon İçin Üstümüze Düşenler; 
 
Kitle fonlamasının daha anlaşılır olması ve katılımcıların kültür&sanatı bir lüks olarak 
algılamasının önüne geçilmesi ve sektördeki toplumsal fayda tarafının görünür hale getirilmesi 
gerekiyor. Buna uygun bir iletişim stratejisi geliştirilmelidir.  
 
Ek Öneri & Bilgiler - Avrupa fonları ile ilgili ortak fonlamalar ile ilgili yeni alanlar açılacaktır.  
 
Serbest meslek erbabı ve kayıt dışı olanların yasal olarak güvence altına alınması gerekiyor.  
 
Dijitalde tüm kültür&sanat kurum içeriklerinin eski ve yeni olmak üzere aynı dijital kanalın 
çatısı altında yer alması fikri çıkmıştır. (Tiyatro Kooperatifi Youtube Kanalı) Elde edilen gelir 
tek bir elde toplanarak dağıtılabilir. (Broadway, Westend Actors Fund örneği) 
 



 

 
 
***Inogar’ın içinde Youtube ile görüşülen bir İş Geliştirme Ofisi çalışması yürütülmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2020 
tarihinde yayınladığı “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci 

Genelgesi” aşağıdadır. 

 
 
GENELGE 2020/12  

 

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni 

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 

kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.  

 

Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, kültür ve sanat faaliyetlerinin (kültür 

merkezleri, kongre merkezleri, çok amaçlı salonlar, sinemalar, müzeler, kütüphaneler, kültür 

ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri, tiyatro, opera-bale, konser, sergi, konferans 

salonları, fuar alanları) güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, faaliyete geçecek 

olan kültür ve sanat tesislerinde, aşağıda belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin 

sağlanması gerekmektedir.  

 

Kültür ve sanat işletmelerinin faaliyetleri sırasında, diğer kamu kurum veya kuruluşları 

tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulur.  

 

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun (COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas 

alınarak tesisin bünyesinde bulunan tüm bölümlere ilişkin temizlik/hijyen uygulamaları ve 

süreçleri, ziyaretçi/seyirci/katılımcı/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve 

acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren 

ziyaretçi/seyirci/katılımcıya personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri 

belirlemek üzere "Eylem Planı" hazırlanır. Planı uygulamaktan ve uygulamaları denetlemekten 

sorumlu personeller belirlenir. İşletme genelinde plan düzenli aralıklarla değerlendirilir, 

uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca 

uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenir.  

 



 

İşletmeler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 

ziyaretçi/seyirci/katılımcı kabulü yapar. Salonlar ile fuaye 

alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım 

alanları ile geri hizmet ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin 

‘sosyal mesafe planı' hazırlanır ve plana uygun düzenlemeler yapılır. Sosyal mesafe planına 

uygun olarak belirlenen kapasite tesis girişine ve her bir salonun girişine ayrı ayrı asılır.  

 

GİRİŞ, FUAYE VE SALONLAR  

 

Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin 

bilgilendirilmeleri amacıyla tesis girişinde ve kolayca görülebilecek yerlerde uyulması gereken 

kuralları için görsel/yazılı bilgilendirme panoları asılır.  

Ziyaretçi/seyirci/katılımcılara, girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanır, 38 

dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, işletmeye alınmayarak, bir sağlık kuruluşuna başvurması 

için uyarılır.  

Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların tesise maske ile girmeleri ve içeride bulundukları süre boyunca 

maske takmaları sağlanır. Bununla ilgili yazılı ve sesli uyarılar/anonslar yapılır. Maskesi 

olmayanlara, girişte verilmek üzere maske bulundurulur.  

 

 

Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve ziyaretçi/seyirci/katılımcıların ellerini 

antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.  

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 yapılır.  

Bilet işlemleri mümkün olduğunca çevrimiçi olarak gerçekleştirilir, ziyaretçilerin bilet çıktısı 

olmadan giriş yapabilmeleri sağlanır.  

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır. Temaslı pos cihazı kullanılması halinde, her 

kullanımdan sonra cihazın en az % 70 alkol içeren malzemelerle temizlik ve dezenfeksiyonu 

sağlanır.  

Ödeme alanlarında kasa ile kullanıcı arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri bariyer 

düzenlenir veya kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanır.  

Vale hizmeti veren personel, her araç teslim alma ve etme hizmetinden önce ve sonra ellerini 

uygun antiseptik ile temizler, eldiven takmaz ve taşıtları maskeli kullanır.  

Vestiyer kullanımında her bir kullanıcıya temassız bir alan sağlanarak hizmet verilir, bunun 

sağlanamaması durumunda bu hizmet verilmez.  

Asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin 

üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenir ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılır. 

Gerekirse yeterli sayıda personel ile asansör kullanımının kontrolü sağlanır.  

Fuaye alanlarında oturma grupları seyrekleştirilerek ve araları açılarak yerleştirilir. Sergi, 

fuaye, fuar alanlarında kapasite her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir. Toplantı 

düzeninde oturum alanı iki kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde düzenlenir. Kişiler 

arası sosyal mesafeyi koruyacak önlemler alınır.  

Salonlar etkinlik başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır hale getirilir ve etkinlik başlama 

saatinden önce salona kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak kalabalık 

oluşumu engellenir.  

Düzenlenen faaliyetler/gösteri/temsil arasında veya bitişinde kullanıcıların salondan tahliyesi 

hakkında duyuru yapılır; salonun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak, kapıya en yakın 

veya en uzak olan sıralardan başlayacak şekilde kullanıcıların çıkışı sağlanarak kalabalık 

oluşumu engellenir.  



 

Ayrıca seanslar arası yığılmaları ve çakışmaları önleyecek şekilde 

sinema, tiyatro, konser vb. gösterilerin başlama, giriş-çıkış 

ve ara saatleri ayarlanır, mümkün olan en az 3 / 5 kapasitede salonun 

kullanımı sağlanır, mümkünse kullanılan salon sayısı toplam sayının üçte birini geçmemesine 

özen gösterilir.  

Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak, salon kapasitesinin 

%60'ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanır.  

Seyirci salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi durumunda 

yeme-içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden 2 

koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanır.  

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olanlar arasında uygulanmaz.  

Tesis içerisindeki tüm klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılır. 

Vantilatörler ise kullanılmaz. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin 

havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenir ve tüm kapalı alanlarda 

fiziki imkan varsa sık sık doğal havalandırma yapılır. Klima kullanımında Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan klima kullanımı ile ilgili 

önlemlere uyulur.  

Kullanıcılara kullanım için geçici olarak verilen her türlü cihaz ve ekipman her kullanıcıdan 

sonra temizlenir ve dezenfekte edilir.  

 

 

Tesis girişi, salon girişleri, danışma, vestiyer, gişe, fuaye alanı, yemek salonları gibi genel 

kullanım alanlarında, asansör başlarında, genel tuvaletlerde el dezenfektanı konulur.  

Çay/kahve makinesi, sebil, içecek makinesi gibi araçlarda servis elemanı aracılığıyla servis 

yapılır. Büfeler paketli gıda ve tek kullanımlık servis malzemeleri ile yiyecek ve içecek hizmeti 

sunar. Büfelerde ürünler el temasını önlemek için kapalı alanlarda bulundurulur.  

Sinema, tiyatro ve diğer kültürel ve sanat etkinliklerinin yapıldığı yerlerde bulunan restoran, 

kafeteryalar ve kantinlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi"nde yer alan restoran, lokanta, kafeteryalar ile Kantin ve Büfeler ile ilgili uyarılar 

dikkate alınır.  

Bu işletmelerde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi"nde yer alan ofislerde alınacak korunma önlemleri ile ilgili uyarılar dikkate 

alınır.  

Açık alan gösteri/konser/etkinliklerinde de sosyal mesafe ve koltuk düzeni dahil bu Genelgede 

belirtilen hususlara uyulur.  

 

SANATÇI VE PERSONEL  

 

Konserler, gösteriler ve temsiller; sahne büyüklüğüne göre sosyal mesafe kurallarına uyularak 

daha az sanatçı ile icra edilebilecek eserler arasından seçilir.  

Tüm sanatçılar; koroda bulunan ses grupları, oyuncular ve solist sanatçıları, piyanistle veya 

eser solistleri ile birlikte çalışmaları, orkestrada bulunan enstrüman grupları ve oda müziği 

grupları için; çalışma stüdyoları/odaları veya sahnenin büyüklüğüne göre haftanın belirli 

günlerinde planlanacak dersler, sosyal mesafe kurallarına uymak ve kurum sağlık görevlilerinin 

gerekli önlemleri alması kaydı ile başlar ve yürütülür. Ayrıca repertuar programına göre ileri 

tarihlerde provaların başlaması için ön zemin hazırlanır.  

Sanatçıların ve personelin düzenli sağlık kontrolü yapılır, birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19 

açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınır.  

Personel ve sanatçı girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılır, el antiseptiği 

bulundurulur. Personelde veya sanatçıda öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi hastalık 



 

belirtileri veya 38 derece üzerinde ateş tespiti halinde izole edilir 

ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.  

Tüm personele özel salgın ve hijyen eğitimi verilmesi sağlanır.  

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanır.  

Her gösteri sonrasında kostümler kuru temizlemeye gönderilir.  

Personelin kullandığı araç, gereç, ekipmanın (telsiz, bilgisayar, barkod okuyucu, ses/ışık 

panosu vb.) dezenfeksiyonu yapılır, her vardiya sonunda ilgili personel kullandığı ekipmanı 

dezenfekte eder, yeni vardiyaya başlayan personel de çalışmaya başlamadan ekipmanı 

dezenfekte eder.  

Personele, çalışma yerine, ziyaretçiler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu donanım 

(maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi) temin edilir ve kullanımı izlenir.  

Aynı vardiyada aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilir.  

Personelin ve sanatçıların soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme dinlenme, makinist, ışık, 

ses ve prova odaları, kundura atölyeleri, terzihane, kulis alanları, sosyal mesafe koşullarına 

uygun olarak düzenlenir, bu konuda yer işaretleri, şerit, bariyer düzenlemeleri yapılır, bu 

alanların kurallara uygun şekilde temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanır.  

Kulislere ziyaretçi kabul edilmez. Kulis alanlarında el antiseptiği bulundurulur ve doluluk 

durumu sık sık kontrol edilir. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması 

sağlanır.  

 

 

Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye 1 metreden yakın 

temasta bulunacak kişiler maske, yüz koruyucu/gözlük kullanır. Kuliste damlacık bulaşmasını 

arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamasına dikkat edilir. Mümkünse kulisler pencereler 

açılarak sık sık havalandırılır.  

Mal tedariki veya başkaca sebeplerle (tamir, bakım, vb.) tesise geçici olarak kabul edilen 

kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması takip 

edilir.  

 

TEMİZLİK VE BAKIM  

 

Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, uygun 

sıklıkta yapılır, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulur.  

Her gösteri sonrası seyirci koltuklarının elle temas eden yüzeyleri uygun dezenfektan ürünle 

silinir.  

Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, pos cihazı, 

televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik gibi el 

temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenir, 1/100 sulandırılmış 

çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanır, klor bileşiklerinin zarar verdiği pos cihazı, telefon, 

bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70'lik alkol bazlı ürünler kullanılır, izlenebilirlik 

kayıtları tutulur. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar1/10; lavabolar, musluk ve batarya 

başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenir, 

dezenfeksiyonu sağlanır ve izlenebilirlik kayıtları tutulur.  

Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılır, tek kullanımlık kâğıt 

havlular kullanılır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur.  

Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanır, işlem sonrası 

ekipmanını işyeri çöpüne atar, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlar. 

Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, 

malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanır. Klima 

ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilir. Hiçbir alanda 



 

vantilatör kullanılmaz. Klima kullanımında Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayınlanan COVID 19 Çalışma Rehberleri içindeki 

klima kullanımı ile ilgili önlemlere uyulur.  

Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla fiziki imkan varsa kapı ve pencereleri açılarak 

doğal havalandırması sağlanır.  

 

İŞLETME/PERSONEL ARAÇLARI  

 

Araçlarda el antiseptiği veya kolonya bulundurulur.  

İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak binilir ve araç içinde sürekli 

maske takılır.  

Mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanımı sağlanır.  

Aracın el teması yoğun yüzeylerinin (kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites, radyo 

vb.) her kullanımdan sonra %70 alkol içeren ürünle dezenfeksiyonu sağlanır.  

Bu genelge sürece bağlı olarak zaman içerisinde güncellenecektir.  

Bilginizi ve gereğini rica ederim.  

 

 

 

 

 

 

Dağıtım: 

81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne  

Türkiye Otelciler Federasyonuna  

Türkiye Otelciler Birliğine  

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine  

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğine 
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