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Yönetmeliğine dair yorumlama yardımı   

 
 

Ne?  Nasıl?  

Alıp götürme ve servis hizmetleri  Her tür mallar için müsaadeli, ticari olmayanlar 

dahil. Şu an halen kapalı tesislerde (örneğin 

restoranlarda) alıp götüren kişi, malı kapıda veya 

pencereden teslim almalıdır. Alıp götürenlerin bu 

olayda odalara girmesine izin verilmemektedir. 

Açık mekanlarda (örneğn perakende satış 

yerlerinde) bu tesislere ilişkin düzenlemeler 

geçerlidir. 

Oto Galerileri  Satış ve tamir müsaadelidir 

Oto Sineması  Müsaadelidir (hijyenik taleplere riayet koşuluyla, 

yani araçtan inmek, meşrubat ve yiyecek satışı 

yasaktır)  

Oto Kiralama/Carsharing  Müsaadeli 

Oto Yıkama  Müsaadeli 

Fırınlar  Müsaadeli  

Mahalde yemek yasaktır!  

Barlar  Kapalı 

Cenaze Kurumları  Defin işleri en dar aile ortamında müsaadelidir. 

Defin işlerine ayrıca rahipler veya cenaze vaizleri 

ve dini işler için gerekli şahıslar katılabilir. 

Şahısların katılımı dini işler için gerekli asgari 

sayıda sınırlandırılmalıdır. İbadet törenleri için 

geçerli kurallara riayet şartıyla kiliselerde anma 

törenleri müsaadelidir.   

Şirket Kantinleri Kapalı,  

Alıp götürmeli satış müsaadelidir, ancak mahalde 

yeme içme yasaktır (Hastane, rehabilitasyon 

klinikler ve polis kurumlarının kantinleri 

müstesna). 

Kan Bağış Randevuları  Müsaadeli  

Kafeler  Kapalı;  Sokakta satış müsaadeli        

Kamping Yerleri Turistik amaçlı konaklama ofertaları yasaktır. Bu 

kısa süreli ve daimi kampçılar için de geçerlidir. 

Akşam konaklamaksızın da bu tesislerin kullanımı 

yasaktır.  

  



Fotokopiciler  Müsaadeli 

Dondurmacılar  Kapalı; Alıp götürme ve eve servisler 

müsaadelidir. Sokakta satış müsaadeli, mahalde 

yeme içme yasaktır.  

Ergo-/Öğrenim Terapileri  Müsaadeli  

Bisiklet Satıcıları ve Tamircileri Müsaadeli 

Aile Tatil Mekanları Kapalı 

Tatil Evleri  Turistik amaçlı konaklama ofertaları yasaktır.  

Berberler Hijyenik taleplerine riayet şartıyla müsaadeli 

Ayak Bakımları Hijyenik taleplerine riayet şartıyla, bakım ön 

planda olan tedbirlerde müsaadeli 
 

Golf Alanları Hijyenik talepleri ve asgari mesafeyi koruma 
koşullarına riayet şartıyla müsaadeli 

Ayinler Hijyenik taleplerine riayet şartıyla müsaadeli, 
ancak ibadet için gelenlerin birbirlerine (sadaka 
kutusu, ilahi kitapları, seccade bölüşmek gibi) 
eşya vermeleri yasaktır; örneğin Komünyon ve 
Efkaristiya hijyenik taleplerine riayet şartıyla 
müsaadelidir. 

Oto Sinema formatında İbadetler Müsaadeli 

Evlilikler  Evlenme dairesi huzurunda kıyılan nikah 
müsaadelidir. Dini nikahlar ayinleri için geçerli 
hijyenik taleplerine riayet şartıyla müsaadelidir.  

Akustikçiler  Müsaadeli 

Oteller Turistik amaçlı konaklama ofertaları yasaktır.  

Köpek gezdiricileri Müsaadeli 

Köpek Salonları Müsaadeli 

Köpek Okulları  Müsaadeli 

Izgaralı Büfeler  Müsaadeli, mahalde yemek içmek yasaktır  

Açık havada bireysel spor Temas yasağı ve asgari mesafe koruma koşuluyla 
müsaadelidir; kişisel bedensel aktiviteler ön 
plandadır; turistik niteliği ağır basan dinlenme 
aktiviteleri yasaktır. 

Gençlik Hostelleri Kapalı 

Büfeler (özellikle meşrubat, atıştırmalık, gazete 
satışı ve posta kabul yerleri)  

Müsaadeli  

Kozmetik Stüdyoları  Kapalı 

Ziraat  Müsaadeli 

TIR Yıkama  Müsaadeli 

  



Loto kabul yerleri (gazete satışıyla birlikte)  Perakende sektörünün satış yerleriyle bağlantılı 
olarak müsaadelidir (örneğin dergi veya kırtasiye 
vs.) 

Mall/Outlet Center Müsaadeli (Perakende sektörünün satış yerleri 
için geçerli kurallara riayet şartıyla); Maske 
takma zorunluluğu, kapalı bina komplexi veya 
açık havada sınırlandırılmış bölge olsun, tüm 
Mall/Outlet Center’in içerisinde geçerlidir. 

Masaj Salonları  Kapalı. Tıbbi masajlar müsaadelidir  

Mobilya Alma Hizmetleri Müsaadeli, zira alıp götürmelidir 

Müzik Okulları Kapalı 

Tırnak Stüdyoları Kapalı 

Ortopedik Kunduracılar, Ortopedik Teknisyenler Müsaadeli 

Paket Kabul/Teslim Yerleri Müsaadeli 

Eleman Antrenörleri  1’e 1 eleman antrenmanı, normalde genel spor 
ve antrenman işletmesi için kapalı olan bir fitness 
stüdyonun tek bir odasında hijyenik kurallarına 
riayetle müsaadelidir. 

Rehin Evleri  Müsaadeli 

Fizyo Terapileri  Müsaadeli 

Podoloji Müsaadeli 

Seyahat Acenteleri  Perakende sektörünün satış yerleri için geçerli 

kurallara riayet şartıyla müsaadelidir 

Tıbbi Malzeme Dükkanları  Müsaadeli 

Çilingir Dükkanları  Müsaadeli 

Teleferikler  Kapalı 

Güneşlenme Bankları  Kapalı 

Spor Botu Limanları Müsaadeli 

Dans Okulları Kapalı 

Dövme Stüdyoları  Kapalı 

Taxi Ticaretleri Müsaadeli 

Tenis (Halk sporcular) Açık alanda müsaadeli 

Perakende Satış Yerleri Mal ofertası ve tesis genişliği fark etmeksizin 

hijyenik taleplerine riayet şartıyla  müsaadelidir. 

Alan konusu sadece müsaadeli kişi sayısını 

hesaplamada önem arz etmektedir (örneğin 800 

metrekarelik satış alanında azami 80 kişi, 900 

metrekarelik satış alanında ise azami 85 kişi 

(80+5) müsaadelidir). 

Pazarlar  Müsaadeli  

 


