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Maske takmayla ilgili sorgular 

Maske takma yükümlülüğü olan tesisler (beher 
müşteriler ve elemanlar için) 

1. Perakende İşletmeleri, 
2. Pazarlardaki Satış Stantları, 
3. Eczaneler, Tıbbi Malzeme Satış Yerleri, 
4. Yakıt İstasyonları, Oto ve Kamyon 

Galerileri, bunlara ait Yedek Parçacılar, 
Bisiklet Satıcıları ve Oto Yıkamalar, 

5. Bankalar ve Sparkasseler, Postaneler, 
6. Temizlikçiler, Yıkama Salonları, 
7. Kitapçılar, Kitabevleri, Gazete ve Dergi 

Satıcıları, Kütüphaneler, 
8. İnşaat, Bahçıvanlık ve Hayvan Gereçleri 

Marketleri, 
9. Toptancılar. 
10. Müzeler, Galeriler, Sergiler, Anıt Yerleri, 

Yapı ve Kültür Anıtları 

Maske takma yükümlülüğü olan tesisler 
önündeki bekleme alanları 

Müşteri olarak evet 
Eleman olarak evet 

Alış veriş Mall, Outlet-Center Evet, (kapalı yapı kompleksi içerisinde ve açık 
alanda sınırlı bölgede) alanın tamamında  
  

Satış yerlerinin dış sahaları, örneğin Bahçe ve 
Yapı Malzemesi Marketlerinin 

Evet 

Lokantacılık tesisleri (iç ve dış lokantacılıklar) Müşteri teması olan elemanlar olarak evet 
Müşteri olarak evet, bu sadece mahalde zorunlu 
olmayabilir 

Restoranlar, Yemek Lokantaları, Dondurmacılar 
vs. sokakta satış/yiyecek ve içeceklerin alıp 
götürme için satışı kapsamında 

Müşteri olarak evet 
Eleman olarak evet 

Şahıslar arası asgari mesafenin altına düşüldüğü 
hizmetler (örneğin teslimatlar, mal teslimatları 
veya getirmeleri, beden bakımları 
hizmetlerinde) 

Müşteri olarak evet 
Eleman olarak evet, 
Hizmet türü buna müsait olduğunda 

Şayet asgari mesafe korunabildiği takdirde 
Zanaatkarlar, Hizmetkarlar 

Hayır 

Sağlık sektörünün kurumları Bekleme durumundaki hastalar evet; 
Tedavi sürecinde hayır; 
Elemanlar hayır 

Dini Ayinler İbadete katılanlar için maske takmaları 
öngörülmelidir. 

Maske takma zorunluluğundan muaf olan kişiler 1. Altı yaşını doldurmamış çocuklar, 
2. Bir engel veya başka bir sağlık sorunu 

sebebiyle maske takması mümkün 
olmayan veya uygun olmayan şahıslar 
(hekim raporu ibraz edilmelidir), 

3. Başkaca, özellikle cam bölme gibi, uygun 
koruma tedbirleri almış işletmelerinin 
elemanları veya satış veya ziyaret 
alanlarında müşteri veya ziyaretçi 
bulunmadığında. 

Kamusal alanda eğleşme Hayır 

KAMUSAL TOPLU TAŞIMA (ÖPNV) Yolcu evet 
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Şoför (yolcu işletmede) prensip olarak evet, 
şayet (örneğin pleksi cam bölmesi gibi) başka 
koruma tedbirleri mevcut olduğunda gerekli 
olmaz; yolcu kabininde ayrı alana biniş ve 
inişlerde maske takma zorunluluğu mevcuttur. 

Oto kiralama trafiği  Yolcu evet 
Şoför (yolcu işletmede) prensip olarak evet, 
şayet (örneğin pleksi cam bölmesi gibi) başka 
koruma tedbirleri mevcut olduğunda gerekli 
olmaz 

Okul servis otobüsleri Öğrenciler evet, ancak taşıma yükümlülüğü 
mevcuttur, velev ki öğrenciler maske takmasa 
bile 
Şoför (yolcu işletmede) prensip olarak evet, 
şayet (örneğin pleksi cam bölmesi gibi) başka 
koruma tedbirleri mevcut olduğunda gerekli 
olmaz 

Taksi Yolcu evet 
Şoför prensip olarak evet, şayet başka koruma 
tedbirleri mevcut olduğunda gerekli olmaz  

Vapurlar Yolcular prensip olarak evet, ancak kendi 
motorlu araçlarında bulunduklarında gerekli 
olmaz, 
Elemanlar evet (yolcu işletmesinde) 

Otobüs ve Tren İstasyonları, Peronlar Yolcular / Ziyaretçiler evet 
Elemanlar evet 

Engellilik veya sağlık sebebiyle istisnalar nasıl 
kanıtlanır? 

Tıbbi onay belgeleri (Onay belgeler hekim 
tarafından emaille gönderilebilir, orijinal gerekli 
değil) 

Hangi Maske türleri caizdir?  Sözde günlük maskeler (tek kullanımlık veya 
evde dikilmiş kumaş maskeler) yeterlidir 

 Ağız ve burnu bir şal ve kaşkol ile kapatmak 
caizdir 

 Yüz siperlikleri caizdir 

 Tıbbi koruma maskeleri, örneğin FFP 2, FFP 
3, MNS (OP maskeleri) gerekli değil 

 


