
 

 

 

. .  TARİHLİ  SAYILI  
KORONAVİRÜS YENİ TEDBİRLER KONULU GENELGEMİ)E İLİŞKİN  

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

Soru 1.  yaş altı da olup da ü iversitelerde yüz yüze eğiti  göre  öğre iler ile 
profesyo el veya illi spor u ola lar sokağa çık a kısıtla ası da  uaf ıdır? 

Cevap 1: Bazı ü iversitelerde tek ik eğiti  vere  ühe dislik fakültesi/tıp fakültesi gi i 
ölü lerde yüz yüze eğiti  deva  et ektedir. Bu yaş gru u daki öğre ilere duru ları ı 
elgele eleri a a ıyla ü iversite yö eti i e ders progra ı ı gösterir şekilde özel ir elge 

verilecek olup, u elge i  gerektiği de i razı ile  yaşı  altı daki öğre iler u yaş gru u 
içi  getirile  sokağa çık a kısıtla ası a ta i ol aya aktır.  

 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyo el veya illi spor u oldukları ı 
elgele eleri kaydıyla sportif faaliyetleri üsa aka, a tre a , u a açlarla seyahat v .  

kapsa ı da sokağa çık a kısıtla ası a ta i ol aya aktır.  

Soru 2.  yaş ve üzeri vata daşları ızı  şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli 

midir?   

Cevap 2:  yaş ve üzeri vatandaşları ız . .  tarih ve  sayılı Genelgemiz 

çerçevesi de a ak Seyahat İzi  Belgesi al aları koşuluyla şehirlerarası seyahat ede ile ek 

olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşı  ara ı a uçak, oto üs, tre , vapur v .  ilişki  ilet satış 
süre i de “eyahat İzi  Belgesi i  alı ış ol ası şartı ara a aktır. 

Soru 3.  yaş ve üzeri deki sağlık çalışa ları doktor, diş heki i, e za ı v . , seçi le göreve 
gele ler elediye aşka ı, uhtar v . , avukat, akademisyen, veteriner, serbest 

muhasebeci- ali üşavir gi i eslek grupları ı  e supları u yaş gru u içi  getirile  

sokağa çık a kısıtla ası a ta i idir? 

Cevap 3: Ge elge ile gü  içerisi de 10:00 ila 13:00 saatleri arası da sokağa çıka ile ek 65 yaş 

ve üzeri vata daşları ızda  işyerleri ile illiyetleri i göstere  çalış a/“GK kaydı v . elgeyi 
i raz ede ler istis a tutulduğu da  yukarıda adı geçe  eslekleri i ra ede   yaş ve üzeri 
vata daşları ız kısıtla ada  uaftır.  

Soru 4.  yaş altı ge ç ve ço uklar şehir içi veya şehirlerarası yol uluğu asıl yapa aklar?  

Cevap 4:  yaş altı ge çler ve ço ukları ız . .  tarih ve  sayılı Ge elge izde 
belirlenen çerçeve içerisi de ya ları da veli/vasisi i  ulu ası şartı ile herha gi ir elge 
ara aksızı  şehir içi ve şehirlerarası yol uluk yapa ile eklerdir. 

Soru 5. Ço ukları ı kreş ya da akı ıya ırak ak zoru da ola  e evey leri  ço uklar içi  
getirile  kısıtla a saatleri de ço ukları ı getirip götür esi ü kü  üdür? 



 

 

 

 Cevap 5: 29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Ge elge iz çerçevesi de sokağa çık a kısıtla ası a 
ta i ço ukları ız ve ge çleri izi  ihtiya a göre akı ıya, aile üyükleri e, kreş̧ veya gü düz 

akı  evleri e gide il esi ve kısıtla a getirile  saat dili leri içerisi de veli/vasileri i  
nezaretinde yol uluk yapa il esi ü kü dür.  

Soru 6. KPSS, Kariyer Meslekleri  Giriş Sı avları, TOEFL, IELTS gi i ülke ge eli de düze le en 

sı avlara gire ek kişiler sokağa çık a kısıtla ası da  istis a ıdır? 

Cevap 6: Genelgemiz ile KPSS ve diğer erkezi sı avlara katıla ağı ı elgeleye ler ile 

refakatçileri i  kısıtla ada  uaf oldukları elirle diği de  u sı avlara gire ek her yaş 
gru u daki kişiler sokağa çık a saat kısıtla ası a ta i ol aya aklardır. 

Soru 7. İ şaat sektörü hafta so u uygula a ak sokağa çık a kısıtla ası da  uaf ıdır? 

Cevap 7: İ şaat sektörü ve çalışa ları Ge elge i  . /ğ ve . /ğ hükü leri uyarı a üreti  ve 

imalat tesisleri ile uralarda çalışa lar içi  getirile  istis a hük ü kapsa ı da olduğu da  

sokağa çık a kısıtla ası dan muaf tutulacaktır.  

Soru 8. Hastanelerde özel hasta eler dahil  bulunan yeme-iç e eka ları ka ti ler, kafe 

v .  Ge elge kapsa ı da ye e-iç e yerleri içi  getirile  kısıtla alara ta i idir? 

Cevap 8: Hastanelerde bulunan yeme-iç e ekâ ları ka ti ler, kafe v .  Ge elge 
kapsa ı da ye e-iç e yerleri içi  getirile  kısıtla alara çalış a saatleri, servis yö te i v .  
doğruda  ta i değildir. Hasta elerde ulu a  ye e-iç e yerleri i  çalış a usul ve esasları 
hasta e yö eti lerinin vereceği karar doğrultusu da elirle e ektir. 

Soru 9. Loka ta ve restora lara yö elik getirile  kısıtla alara oteller ve konaklama 

tesislerindeki lokanta veya restoranlar tabi midir? 

Cevap 9: Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama 

yapa  üşterileri e yö elik ye ek hiz eti verebilecek olup diğer loka ta veya restora lara 
yö elik getirile  kısıtla alara ta i değildir. A ak oteller ve ko akla a tesisleri deki loka ta 
veya restora lar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapa azlar.  

Soru 10. Havaala ları içerisi deki loka ta ve restora lar Ge elgede getirile  kısıtla alarda  
uaf ıdır? 

Cevap 10: Havaala ları içerisi deki ye e iç e eka ları (lokanta, restoran, kafe vb.) sadece 

yol ulara ve ulaştır a sektörü de çalışa lara hiz et ver ek koşuluyla Genelge kapsa ı da 
yeme-iç e yerleri içi  getirile  kısıtla alara ta i değildir.  

Soru 11. De iz turiz i a açlı ti ari faaliyet göstere  tek e ve yatlar gezi aksatlı 
teknelerine aldıkları üşterileri e ye e-iç e a açlı servis yapa ilirler i? 

Cevap 11: Deniz turiz i a açlı ti ari faaliyet göstere  tek e ve yatlar gezi aksatlı tek eleri e 
aldıkları üşterilerine yeme-iç e a açlı servis yapamazlar.  



 

 

 

Soru 12. Seyahat a e taları ı  ver iş olduğu tur, paket tur, ko akla a veya tra sfer 
hizmetlerinden yararlananlar ge elge i  istis ası kapsa ı da ıdır? 

 Cevap 12: “eyahat a e taları ı  ver iş olduğu tur, paket tur, ko akla a veya tra sfer 
hizmetleri de  yararla a  tüketi iler “5.2/u) Şehirlerarası toplu ulaşı  araçları da (uçak, 

oto üs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşı  araçlarıyla seyahat ede eği i bilet, 

rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler” istis ası kapsa ı dadır.  

Soru 13. Havali a ları daki ağazalar giyi , hediyelik eşya, v .  : -20:00 saatleri 

arası da hiz et su a il e uygula ası a ta i idir? 

Cevap 13: Havali a ları daki ağazalar giyi , hediyelik eşya v . işyerleri , Genelgenin 1 inci 

maddesi ile faaliyet göstere ile ekleri za a  aralığı 10:00- :  saatleri arası olarak 

belirlenen iş yerleri kapsa ı da değildir.  

Soru 14. Tekel üfeleri arketler içi  getirile  çalış a saati kısıtla ası a ta i idir? 

Cevap 14: Tekel üfeleri, Genelge i   i i addesi kapsa ı da arketler içi  getirile  
çalış a saati kısıtla aları a (saat 10:00- :  arası çalışa il e  tabidir. 

Soru 15. Pastaneler ile simit, örek, poğaça v . ürü leri ürete  ve sata  işyerleri saat 

. ’da  ö e satış yapa ilir i? 

Cevap 15: Pastaneler ile si it, örek, poğaça v . ürü leri ürete  ve sata  işyerleri sade e bu 

ürü leri  satışı ı sabah 08:00- :  saatleri arası da gel-al şekli de yapa ilirler. 

Soru 16. Azı lık e aatleri e e sup  yaş ve üzeri di  ada ları, bu yaş gru u içi  getirilen 

sokağa çık a kısıtla ası a ta i idir? 

 Cevap 16: Azı lık e aatleri i   yaş ve üzeri di  ada ları ı  bu yaş grupları içi  kısıtla a 
ö görüle  saatlerde di i ve i eleri yeri e getir eleri de herha gi ir kısıtla a 
bulunmamakta olup hari e  izi  alı ası a gerek yoktur. 

Soru 17.  yaş ve üzeri ile  yaş altı vata daşları ız içi  elirle e  sokağa çık a 
kısıtla ası ı  uygula ası Cu a a azları açısı da  asıl ola aktır?  

Cevap 17: Belirtile  yaş grupları da yer ala  vata daşları ızda  Cu a a azı kıl ak 
isteye ler içi  İl/İlçe U u i Hıfzıssıhha Kurulları a;  yaş ve üzeri üyükleri izi  sokağa 
çık a saati Cu a a azı iti i e kadar uzatıla ile ek, 2  yaş altı daki ge çleri izi  sokağa 
çıkış saati ise Cu a a azı a gide ile ekleri şekilde ö e alı a ile ektir. 

Soru 18. Kreşlerde yüz yüze eğiti  faaliyetleri deva  ede ek i?  

Cevap 18: “ağlık ve Milli Eğiti  Baka lıklarıyla yapıla  görüş eler so u u da; çalışa  a e-

a aları  duru u da göz ö ü de ulu durularak Milli Eğiti  Baka lığı a ağlı kreşlerle 
irlikte diğer ka u kuru  ve kuruluşları ile özel eğiti  kuru ları ü yesi deki kreşleri  yüz 

yüze eğiti  faaliyetleri e deva  ede il eleri gerektiği değerle diril iştir. 



 

 

 

Soru 19. Sokak hayva ları ı  esle esi asıl ola ak?  

Cevap 19: . .  tarih  sayılı Ge elge iz kapsa ı da Hayva  Besle e Gru u 
Üyeleri  ile sokak hayva ları ı esle ek isteye  diğer vata daşları ız hafta so ları 
uygula a ak sokağa çık a kısıtla ası da  uaf ola aktır. Ö eki sokağa çık a 
kısıtla aları da olduğu gi i hayva  severleri iz hafta so ları da uygula a ak ola  sokağa 
çık a kısıtla ası sırası da sokak hayva ları ı  esle e ihtiyaçları ı gidere ile eklerdir. 

Soru 20. Rekla  ve dizi sektörü ü  çeki leri i  hafta so u saat . ’de  so raya sark ası 
nedeniyle kendilerine izin verilebilir mi? 

Cevap 20: Reklam ve dizi sektörü ile çalışa ları, Ge elge i  . /ğ ve . /ğ hükü leri uyarı a 
üreti  ve i alat tesisleri ile uralarda çalışa lar içi  getirile  istis a hük ü kapsa ı da 
olduğu da  sokağa çık a kısıtla ası da  uaf tutula aktır. 

Soru 21. Pazaryerleri Genelge’de arketler içi  getirile  çalış a saatleri kısıtla asına tabi 

midir? 

Cevap 21: Pazar ı es afı ız, sebze- eyve gi i ürü leri  tedariki ve pazaryerine 

nakliyesi/kurulumu ağla ı da çalış a saatleri sı ırla ası a ta i değildir. A ak 

pazaryerlerinde 10:00 ila 20:00 saatleri arası da vata daşları ıza satış yapıla ile ek olup u 
açıda  arketler içi  getirile  çalış a saati kısıtla ası a ta i ola aktır. 

Soru 22. Otel rezervasyo u ulu a  kişiler sokağa çık a kısıtla ası süresi içerisi de özel 
araçlarıyla seyahat edebilirler mi?  

Cevap 22: Otel rezervasyonu ulu a  vata daşları ız ko akla a rezervasyo u un aşla gıç 
za a ı ile ko akla a tesisi e ulaşı  süresi içerisi de rezervasyo u olduğu u 

elgele ek/i raz et ek kaydıyla herha gi ir izi  al aksızı  özel araçlarıyla seyahat 
edebileceklerdir. 

Soru 23. Ülke izde turiz  a a ıyla ulu a  ya a ı turistler sokağa çık a kısıtla ası a 
tabi midir?  

Cevap 23: Turistik faaliyetler kapsa ı da geçi i ir süreyle Ülke izde ulu a  ya a ı 
turistler hafta so ları uygula a ak ola  sokağa çık a kısıtla ası da  uaf tutula aktır. 

Soru 24. Ge elge kapsa ı da faaliyetleri e ara verile  halı sahalarda a atör spor 
kulüpleri i  a tre a ları ile fut ol akade isi çalış aları yapıla ilir i?  

Cevap 24: A atör ligleri  ertele iş duru da ol ası ede iyle, ye i ir karar alı ı aya 
kadar faaliyetleri durdurula  halı sahalarda a tre a  yapıla aya ağı ve futbol 

okulu/akademisi gibi faaliyetlerin deva  ede eye eği değerle diril ektedir. 


