
SALT GALATA’DA 
MEKÂN K!RALAMA
KO"ULLARI VE 
TEDB!RLER



Kamu sa!lı!ını korumaya yönelik bir dizi 
uygulamayla kısıtlı eri"ime açık bulunan SALT 
Galata’da, davet, toplantı ve tanıtım gibi 
etkinliklere yönelik mekân kiralamak için 
ko"ullar ve kurumun aldı!ı tedbirler "u 
"ekildedir: 



• 7 Eylül 2021 Salı gününden itibaren SALT Beyo!lu ve SALT Galata yapılarına giri"te, 
misafirlerin HES kodu üzerinden a"ılı veya COVID-19 geçirmi" oldukları bilgisini veya 
en fazla 48 saat önce alınmı" negatif PCR testi sonucunu sunmaları gerekmektedir.

• Etkinli!e katılacak bütün misafir ve çalı"anların COVID-19 önlemlerine uyması 
gereklidir. Bu kurallara uymayan misafirlerin davet sahibi tarafından uyarılması 
beklenir.

• Etkinlikte kullanılacak bütün malzemeler, SALT Galata’ya en az 1 i" günü öncesinden, 
SALT’ın ilgili ekibine bilgilendirme geçilerek gönderilmelidir. Malzeme yerle"imi 
davet sahibinin sorumlulu!undadır. Malzeme gönderimleri sabah saat 10.00’a kadar 
tamamlanmalıdır.

• Markalama ve etkinlik hakkındaki yönlendirmeler dijital ortamda yapılacaktır.

• SALT’ın anla"malı olarak çalı"tı!ı bir vale "irketi bulunmamaktadır. Davet sahibinin 
vale hizmeti talep etmesi durumunda bir "irket önerisi yapılacaktır. Vale "irketi 
tarafından alınması gerekli tedbirler ve uygulanması gereken sa!lık kuralları davet 
sahibince kontrol edilecektir.

Ko!ullar



• SALT Galata yapısı içerisindeki mekânlar pandemi sebebiyle %50 kapasite ile misafir 
a!ırlamaktadır.

• SALT Galata yapısı genelinde kullanıma açık/kapalı alanlar, kullanım ko"ulları, 
mekânlara özgü kapasite bildirimi ve güvenli bekleme mesafelerine dair i"aret ve 
yönlendirmeler mevcuttur.

• #klimlendirme üniteleri %100 taze hava da!ıtımı yapacak "ekilde çalı"ır ve hava 
filtreleri düzenli aralıklarla dezenfekte edilir. Taze hava giri"i devirdaim olarak çalı"ır. 
Bina % 100 taze havanın 30°C ısıtılarak mekâna verilmesi sonucu ısıtılır.

• Sık temas edilen yüzeyler gün boyunca düzenli dezenfeksiyon i"lemine tabidir.
• Etkinli!in yer aldı!ı kattaki tuvalet ile etkinlik alanında elektronik cihaz, mobilya ve 

zemin hijyeni belirli aralıklarla yapı hijyen program ve prosedürlerine uygun "ekilde 
yapılır.

Tedbirler



!kramlar COVID-19 kapsamında belirlenen 
hijyen "artları ve standartları yerine 
getirilerek Neolokal tarafından 
hazırlanmaktadır.

!kramlar



Kapasiteler

Atölye 4

16 K!"!25 K!"!15 K!"!15 K!"!
U Masa

Board
Masa Tiyatro

Sınıf
Düzen 



Atölye 2-3

30 K!"!40 K!"!25 K!"!25 K!"!

U Masa Board
Masa Tiyatro Sınıf

Düzen 



Kat 4

20 K!"! 20 K!"! 30 K!"! 30 K!"! 25 K!"!

U Masa Board
Masa Tiyatro Sınıf

Düzen
Kokteyl
Düzen



Oditoryum kapasitesi 218 ki!iliktir. 

Pandemi ko!ulları gere"ince max. 
kapasite 109 ki!i olarak 
kullanılmaktadır.

Oditoryum



!leti"im için;

Burcu Be"lio#lu
Özel Etkinlikler Yönetmeni
T. +90 212 334 22 42
M. +90 533 042 45 94
burcu.beslioglu@saltonline.org

Zerrin Kantaro#lu
Özel Etkinlikler Sorumlusu
T. +90 212 334 22 41

zerrin.kantaroglu@saltonline.org

Bankalar Cd. 11 Karaköy 34421 !stanbul
saltonline.org


