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Sinema yaşamı ve bu alanda 

üreten, düşünen, çalışan insanlar 

son derece meşakatli bir 

dönemden geçiyor. 

 

Zaman, karamsar olmak için hayli 

kısıtlı. Mevcut şartlarda alınacak 

önlemlerle hızla normalleşmek 

mümkün. 

 

Sizin için güvenli açılış önerilerini 

ve dikkat edilmesi gereken 

hususları özetlemeye ve 

toparlamaya çalıştık. 



 

Türkiye sinemalarında; 5-11 Aralık 2008 haftasında  

3.822.340 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

 

 

Sinemalar geçmişte birçok 

zorlukla yüzleşti ve hepsinin 

üstesinden gelmeyi bildi. Ne var 

ki, Covid-19 ön görülemeyen ve 

bugüne dek karşılaşılan 

sorunlara benzemiyor... 

 

Dünyanın dört bir yanında 

sinemaları kapatan bu virüs 

sinemaseverlere de kâbus dolu 

günler yaşatıyor… 

 



 

Türkiye sinemalarında; 21-27 Şubat 2014 haftasında  

3.599.410 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

 

 

 

Sinema, sunduğu benzersiz izleme 

ziyafetiyle insanların yaşamında 

olmaya devam edecek. 

 

İşte tam da bu sebepten ötürü 

alınacak önlemlerle bu kara günleri 

atlatmak mümkün. 

 

Bütün bu zorlukların arkasındaki 

parlak umut ışığını yakalamak için 

şansı en iyi şekilde değerlendirmek 

gerekiyor… 



ADIM ADIM 

ÖNLEMLER 

 ADIM 1 

TEMEL ÖNLEMLER 

 ADIM 2 
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İLGİ ve ALAKA 
 ADIM 5 
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ADIM 1 

TEMEL ÖNLEMLER 

 

Misafirlerinizi kabul 

etmeden önce 

işletmenizdeki bütün 

yüzeyleri ve zemini 

dezenfekte etmek virüs ve 

bakterileri etkisiz hale 

getirecektir. 

 
Yetkili mercilerin ve bakanlığın resmi açıklamalarını takip edin. Öncelikli olarak genelge, yönetmelik ve 

kanunların ön gördüğü önlemleri uygulayın. 



ADIM 1 

TEMEL ÖNLEMLER 

Ekibinizin bütün 

önlemleri aldığından 

emin olun. Onları 

uygulamalar ve salgın 

konusunda eğitin. 

Maske, eldiven ve 

dezenfektan maddelerle 

çalışanlarınızı donatın. 

 



 

Türkiye sinemalarında; 17-23 Şubat 2017 haftasında  

3.510.801 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

 

Türkiye sinemalarında; 19-25 Ocak 2018 haftasında  

3.198.769 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADIM 2 

DİJİTALLEŞME ve MESAFE 

 

Misafirlerinizin film 

seçimi, seans bilgisi gibi 

detaylara dijital 

ekranlardan ve okunaklı 

panolarınızdan ulaşmasını 

sağlamalısınız. 

 
 

 

Yetkili mercilerin ve bakanlığın resmi açıklamalarını takip edin. Öncelikli olarak genelge, yönetmelik ve 

kanunların ön gördüğü önlemleri uygulayın. 



ADIM 2 

DİJİTALLEŞME ve MESAFE 

Gişe, büfe ve danışma 

alanlarında temassız 

hizmet için gerekli bütün 

cihazların 

bulundurulması gerekir.  

Bu alanların tamamında 

temassız hizmet 

sağlanmalıdır. 

 



ADIM 2 

DİJİTALLEŞME ve MESAFE 

 

Fuaye ve lavabo 

alanlarına 1,5 metre 

çapında daireler çizerek 

ya da güvenli mesafe 

alanlarını belirleyici 

çizgiler çizerek 

önlemlerinizden ödün 

vermeyin. 



ADIM 2 

DİJİTALLEŞME ve MESAFE 

 

Misafirlerinizin ve 

çalışanlarınızın vücut 

ısılarını sürekli 

ölçümlemeye çalışın. 

Pratik cihazlarla 

yapabileceğiniz bu 

ölçümler erken önlem 

için çok önemlidir. 



 

Türkiye sinemalarında; 19 Ocak 2018 Cuma günü  

559.332 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

Türkiye sinemalarında; 21 Şubat 2014 Cuma günü  

554.964 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

 

 

2006-2020 

Türkiye’de son 15 yılda 

716.465.609  

sinema bileti satışı 

 

 

 



ADIM 3 

DENEYİM 

Her seans öncesi ve 

sonrası salon giriş 

koridorlarını 

havalandırın.  

 

Zemini elektrikli 

cihazlarla süpürün. 

 
Yetkili mercilerin ve bakanlığın resmi açıklamalarını takip edin. Öncelikli olarak genelge, yönetmelik ve 

kanunların ön gördüğü önlemleri uygulayın. 



ADIM 3  

DENEYİM 

Üst düzey hijyen 

şartlarını uygulamada 

sarsılmaz bir tutum 

sergileyin. 

Misafirlerinize,  

kendi alanlarını 

temizleyebilmeleri için 

ıslak havlu ve 

dezenfektan sıvı verin. 



ADIM 3  

DENEYİM 

Sosyal mesafe kuralları 

doğrultusunda salondaki 

koltukları düzenleyin. 

İptal edilen koltukları 

işaretleyin ya da 

kullanılmasına müsade 

etmeyin. 

 

 



ADIM 3  

DENEYİM 

Bu süreçte personelinizin 

‘hayalet modu’nda 

çalışmasını sağlayabilirsiniz.  

 

Çalışanlarınız iyi gözlem 

yaparak, yalnızca 

misafirlerinizin ihtiyacı 

olduğunda servis alanına 

çıkmalıdır. 



 

Türkiye sinemalarında; 18 Şubat 2017 Cumartesi günü  

788.348 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

Türkiye sinemalarında; 22 Şubat 2014 Cumartesi günü  

748.879 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

 

 

2006-2020 

Türkiye’de son 15 yılda 

yerli filmlere 

397.363.037 

sinema bileti satışı 

 

 



ADIM 4 

İLGİ ve ALAKA 

Misafirlerinize hazır 

olduğunuzu, bütün 

güvenlik önlemlerini 

hassasiyetle aldığınızı 

anons edin.  

‘Yeni başlangıç’ sürecini 

yüksek bir motivasyon 

ile güçlendirin. 
Yetkili mercilerin ve bakanlığın resmi açıklamalarını takip edin. Öncelikli olarak genelge, yönetmelik ve 

kanunların ön gördüğü önlemleri uygulayın. 



ADIM 4 

İLGİ ve ALAKA 

 

Personelinizin  

güler yüzle, misafirleriniz 

için hazırlık yaparken 

çekilen fotoğraflarını 

sosyal medyada ve 

reklam alanlarınızda 

paylaşın. 

 



ADIM 4 

İLGİ ve ALAKA 

Misafirlerinizin sizi ve 

çalışanlarınızın eforunu 

fark etmesi gerekir.  

İlginizi ve farkınızı 

görünür kılın.  

Ziyaretçilerinizin 

yaptıklarınıza ve 

vaatlerinize inanması 

çok önemlidir. 



 

Türkiye sinemalarında; 19 Şubat 2017 Pazar günü  

797.572 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

Türkiye sinemalarında; 21 Şubat 2014 Pazar günü  

780.222 adet bilet satışı gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: Antrakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADIM 5 

KENETLENME 

Asla unutmayın, bu bir son 

değil. Yeni bir dönem için, 

alınacak basit önlemlerle 

mutlu bir geleceğe 

kavuşmak mümkün. 

Misafirleriniz en iyi şekilde 

ağırlayarak, üst düzey 

hijyen şartları ile alanınızın 

oyun kurucusu olun. 
Yetkili mercilerin ve bakanlığın resmi açıklamalarını takip edin. Öncelikli olarak genelge, yönetmelik ve 

kanunların ön gördüğü önlemleri uygulayın. 



ADIM 5 

KENETLENME 

 

 

Bütün bu uygulanabilir, 

asgari şartları layıkıyla 

yerine getirdiğinizde 

eski günlere dönüş çok 

hızlı olacaktır. 

 

 



ADIM 5 

KENETLENME 

Sinemanın büyüsüyle 

yaşayan, bu olgunun 

kıyasıya tutkunları ile 

buluşmak an meselesi. 

Önlemlerde taviz 

vermemek, misafirlerin 

güvenini kazanmak için 

ekibinizin kenetlenmesi 

gerekir. 



 

 

 

 

 

 

SİNEMALARIN GÜVENLİ AÇILIŞI İÇİN  

ÖNLEMLER KATALOĞU 

Yetkili mercilerin ve bakanlığın resmi açıklamalarının takip edilmesi, öncelikli olarak genelge, yönetmelik ve 

kanunların ön gördüğü önlemlerin uygulanması esastır. 

- 

Deniz Yavuz - Antrakt 

Haziran 2020 


