
 

01.12.2020 ve 18.11.2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile; yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli 

Hafta İçi Hafta Sonları 

21:00 - 05:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması (01.12.2020 madde 2) 
Cuma 21:00'dan - Pazartesi 05:00'e kadar sokağa çıkma 

kısıtlaması (01.12.2020 madde 1) 

Üretim,imalat, tedarik ve lojistik zincirleri - sağlık, tarım 
ve orman faaliyetlerinde bulunan ve Genelge Eki'nde 
belirtilen yerler / kişiler kısıtlamadan muaf 

(01.12.2020 madde 2.1) 

Üretim,imalat, tedarik ve lojistik zincirleri - sağlık, 
tarım ve orman faaliyetlerinde bulunan 
ve Genelge Eki'nde belirtilen yerler /kişiler 
kısıtlamadan muaf 

(01.12.2020 madde 1.1) 

istisna getirilenler hariç tüm işyerleri saat 20:00'da 
kapanacak 

(01.12.2020 madde 2.2) 

  
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik 
merkezleri, Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya 
gibi yeme içme yerleri açılış saatleri 10:00 

(18.11.2020 madde 1 ve 2) 

market, bakkal, manav, kasap ve 
kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arası açık 
Adreslere paket servis yapılabilecek. (01.12.2020 
madde 1.2) 

(65 - 20 yaş kısıtlamaları ve engelli 
vatandaşlarımız hariç) en yakın 
olana yürüyerek gidip 
gelinebilecek. 

Tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve 
pastaneler de lokanta ve restoranlara dair genelge 
hükümlerine tabidirler. 

(02.12.2020 sık sorulan 
sorular madde-3) 

fırın ve/veya unlu mamüller ruhsatlı işyerleri ile 
bunların ekmek satan bayileri açık. (01.12.2020 
madde 1.3) 

Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 
saat 20:00'dan sonra telefonla ya da online sipariş 
yoluyla paket servisi hizmetini saat 24:00'a kadar 
sürdürebilecekti 

(02.12.2020 sık sorulan 
sorular madde-1) 

Lokanta ve restoran tarzı iş yerlerinde 10:00 
- 20:00 arasında sadece paket servis hizmeti 

(01.12.2020 madde 1.4) 

Tüm günlerde 

65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı: 

* çalışanlar SGK kaydı,* firma sahipleri MUTSO üye Kimlik Kartı veya şirket imza sirküsü ile,(işyerleri ile illiyetlerini g österen belgelerini bulundurarak) (18.11.2020 
madde 4) işletmelerinin çalışabildiği sürelerde kısıtlamadan muaf , 

** 65 yaş ve üstü için hafta içi 10:00 - 13:00 / 20 yaş altı için hafta içi 13:00 - 16:00 sokağa çıkmak serbest / cuma saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 
(18.11.2020 madde 4) şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanamamakta (01.12.2020 yeni kısıtlamalar madde 3) 

Kısıtlama saatlerinde şehirler arası seyahat (01.12.2020 madde 3) yalnızca genelgede belirtilen zorunlu hallerde ve izne tabi **... (01.12.2020 madde 3.1) 



** Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş kalacak yeri olmayanlar; durumlarını yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini g österen belge ibraz ederek, 

** özel veya kamudan günlü s özleşmeye davet yazısı olanlar,kapsama dahil edilmiştir. özel Araç Seyahat İzin Başvuruları İçin: e-devlet >> İçişleri Bakanlığı >> e-başvuru / 
ALO 199 / Kaymakamlık Seyahat İzin Kurulları 

Kamu kurumlarında mesai saatleri 10:00 - 16:00 arasında / Valilik kararı ile (01.12.2020 yeni kısıtlamalar madde 1) 

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi g özetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda g örevlendirilecek bir personel tarafından 
salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, (01.12.2020 yeni kısıtlamalar madde 10) 

HES Kodu ile giriş / kontrol zorunluluğu: AVM'lerde (01.12.2020 tarihli genelge ile) - Kamu kurumlarında (23.09.2020 tarihli genelge) - Konaklama tesislerinde, şehiriçi 
toplu taşımada (23.09.2020 - 30.09.2020 ek genlelge) - Çalışanlar için kurumlarca sorgulama (25 üzeri çalışanı olan mağazalar - 50 üzeri çalışanı olan işletmeler - bankalar - 
kamu - avm'ler - konaklama tesisleri - ptt vb.) (22.09.2020) il hıfzıssıhha kurul kararı: 125) - Şehirler arası toplu taşımada (12.09.2020 tarihli genelge) 

Nikahlar - nikah merasimi şeklindeki düğünler ve cenaze merasimlerinin 30 kişi ile sınırlandırılması (01.12.2020 yeni kısıtlamalar madde 5) 

Meskenler hariç tüm alanlarda maske zorunlu, sigara ve tütün mamülleri içmek cadde - sokak - meydan - toplu taşıma araçlarının durakları, pazaryeri vb 
alanarda yasak (11.11.2020 ek genelge madde 1 / Valilik il hıfzıssıhha kurul karar no: 138) 

Evlerde, misafir kabul edilmemesi - gün, mevlid, taziye, kutlama vb toplu halde bir araya gelecek etkinliklerin yapılmaması (01.12.2020 yeni kısıtlamalar madde 6) 

FAALİYETLERİ DURDURULAN İŞLETMELER: FAALİYETLERİ KISITLANANLAR: 

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve 
lunaparklar 

(01.12.2020 yeni kısıtlamalar 
madde 2) 

istisna getirilenler hariç tüm işyerleri saat 
20:00'da kapanacak 

(01.12.2020 madde 2.2) 

kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, 
elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay 
bahçeleri ile halı sahalar 

(18.11.2020 madde 3) 

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaf ör ve 
güzellik merkezleri, Restoran, lokanta, pastane, 
kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri açılış 
saatleri 10:00 

(18.11.2020 madde 1 ve 2) 

sinema salonları (31.12.2020 tarihine kadar) (18.11.2020 madde 3) 
ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde 
içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece 
kupon/ganyan yatırma işlemi yapılacak 

(01.12.2020 yeni kısıtlamalar 
madde 2) 

gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya 
gece kulüpleri 

(15.03.2020-5240 / 
16.03.2020-5361) 

Tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 
ara verilmesi Ana sınıfı ve anaokullarının 
faaliyetlerine ara verilmesi 

(22.11.2020 MEB genelgesi) 
(01.12.2020 yeni kısıtlamalar 
madde 9) 

nargile salonları (16.03.2020) 

Otel ve konaklama tesislerinin restoran 
lokanta ve salonlarında 22:00 sonrası müzik 
yayını yapılmayacak (kısıtlamadan muaf ancak 
dışarıya paket servis yapamayacaklar) 

(28.11.2020 konaklama 
tesislerindeki restoranlar 
genelgesi) 



  

Geniş katılımlı etkinliklerin (STK'lar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, 
kooperatifler dahil) 01.03.2021'e kadar 
ertelenmesi 

(27.11.2020 etkinliklerin 
ertelenmesi genelgesi) 

  

Düğün salonları vb. çalışma şekilleri - düğün ve 
nikahların 1 saat ile sınırlandırılması / kına - sünnet 
- nişan - sokak düğünü vd. etkinliklerin 
yasaklanması //// 30 kişi ile sınırlandırma 

(02.09.2020 düğün vb. etkinlikler 
ile ilgili genelge) (01.12.2020 yeni 
kısıtlamalar madde 5) 

 


