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SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Yaş grubu gözetmeksizin, haftanın her günü 21.00-05.00 saatleri arası yasaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDA ZORUNLU SEYAHATLER

Sebebini belgelemek kaydı ile, sokağa çıkma yasağına tesadüf eden saatlerde özel aracıyla seyahatler izne tabidir. Bu izinlere 

başvurular;

    > ALO 199, 

    > e-Devlet (İçişleri Bakanlığı>e-Başvuru), 

    > Valilik/kaymakamlık kanalıyla yapılır. 

Zorunlu seyahat nedenleri;

    * Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler,

    * Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,    

    * Özellikle son beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar,

    * Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,

    * Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar,

    * Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

    * ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

    * Diğer (Makul görülen zorunlu sebepler)

Sebebi ne olursa olsun toplu taşıma ile yapılacak seyahatlerde bilet veya rezervasyon ibraz etmek kaydı ile serbesttir. 

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER

Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, apartman yönetimi), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (oda, birlik) ve bunların 

üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere;

kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü geçmemek üzere serbesttir.

Ayrıca en az üç gün önce, etkinliğin yapılacağı yerin kaymakamlığına bildirim yapılacaktır.  

NİKAH MERASİMLERİ

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 100’ü 

geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere serbesttir.

Ayrıca en az üç gün önce, merasimin yapılacağı yerin kaymakamlığına bildirim yapılacaktır.  

YEME-İÇME YERLERİ

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin (Salgın Yönetimi Çalışma 

Rehberinde masa-sandalye arasında bırakılması öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak 

şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması ve saat 19:00-21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel-al 

şeklinde çalışması, 21.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde çalışması serbesttir.

SPOR TESİSLERİ

Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 

saatleri arasında çalışması serbesttir.

OKULLAR

02 Mart 2021 tarihi itibariyle;

    * Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, 

    * İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, 

    * Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 

    * Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 

    * Lise hazırlık, 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

    * Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır. 

    


