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 9 Haziran'dan itibaren 
 

 

 

Evden tele çalıșma 
Toplam personelin en fazla %20'si olmak üzere işçi başına haftada bir gün 

iş yerine dönmek (10'dan az işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli işletmeler 
için en fazla 5 kişi). 

 

Sosyal  toplanmalar 
- Kapalı  alanda: 4 kişi (çocuklar dahil değildir).  

- Açık alanda(bahçe): maksimum 50 kişi (çocuklar dahil) 

 

Kafeler ve restoranlar 
 Kapalı ve açık alanda: saat 17:00 ile 23:30 arasında masa başına en fazla 

4 kişi (aynı hanenin üyeleri hariç).  Masalar arası 1,5 metre mesafe.  

 

Kültür ve etkinlikler  
(profesyonel spor müsabakaları dahil)  

-Kapalı alanda:maksimum 200 kişi (maksimum doluluk oranı toplam 
kapasitenin %75'i). Herkes oturmuş , maskeli ve sosyal mesafeli  

- Açık alanda: maksimum 400 kişi. Maskeli ve sosyal mesafeli 

 

Profesyonel olmayan sporcular için antrenmanlar  ve 
müsabakalar   

-  Kapalı alanda: maksimum 50 kişi. 
- Açık alanda: maksimum 100 kişi. 

 

Gençlik etkinlikleri  ve kamplar 
  Kapalı ve açık alanda:24 Haziran'a kadar maksimum 50 kişi geceleme 

imkanı olmadan), 25 Haziran'dan itibaren maksimum 100 kişi ((gecelemeli 
). 

 

Organize edilen aktiviteler (spor kulüpleri, dernekler...) 
Kapalı ve açık alanda: 24 Haziran'a kadar maksimum 50 kişi, 25 

Haziran'dan itibaren maksimum 100 kişi. 

 

İbadet, düğün ve cenazeler 
- Kapalı alanda :maksimum 100 kişi. 

- Açık alanda: maksimum 200 kişi. 

 

Fuarlar, bit pazarları ve  
 profesyonel olmayan bit pazarları ,  yılık indirim pazarları 

Yeniden izin verilmiştir (pazarlarla aynı kurallar çerçevesinde).  
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Tabiat parkları, hayvanat bahçeleri, lunaparklar, kapalı oyun 
alanları, kapalı eğlence etkinlikleri , tropikal yüzme havuzları  
Kapalı alanda :bir havalandırma protokolü aracılığıyla yeniden açma.  

 

 

Halka açık saunalar, jakuziler, buhar kabinleri, hamamlar 
Yeniden açma.  

 

Sinemalar, bowling salonları, elektronik oyun salonları, 

kumarhaneler, bahis acenteleri 
 Bir havalandırma protokolü aracılığıyla yeniden  açma.  

 

Fitness salonları 
Bir havalandırma protokolü aracılığıyla yeniden açma.  

 

Parti ve resepsiyon salonu 
Kapalı alanda :horeka sektörü ile aynı  koşullar altında 50 kişi maksimum.  

 

Gösteriler 
Maksimum 100 kişi (dinamik gösteriler) veya 200 kişi (statik gösteriler).  

 

Kapıdan kapıya satış 
Yeniden izin verildi.  

 

Seks meslekler 
Yeniden izin verildi. 

1  Temmuz'dan  itibaren Uygulama koşulları  
-Aşılama: 18 yaşından büyükler için ilk dozun %60'ı. 

-Yoğun bakım: maksimum 500 hastaneye yatış. Hastaneye yatışlarda 
olumlu bir eğilim gözlemlemek. 

 

Evden tele  çalıșma 
Artık zorunlu değil ama tavsiye edilir.  

 

Kafeler ve restoranlar 
Yeni gevşemeler tanımlanacak. 
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Mağazalar  
Alışveriş kısıtlamalarının sonu.  

 

Profesyonel olmayan sporcular için antrenmanlar  ve 
müsabakalar 

Kısıtlamaların sonu. 

 

Gençlik etkinlikleri  ve kamplar 
Kapalı  ve açık alanda: geceleme imkanı ile maksimum 100 kişi.  

 

Organize edilen aktiviteler (spor kulüpleri, dernekler...) 
Kapalı  ve açık alanda :maksimum 100 kişi. 

 

Kültür ve etkinlikler 
(profesyonel spor müsabakaları dahil) 

-Kapalı alanda : maksimum 2.000 kişi (maksimum doluluk oranı toplam 
kapasitenin %80'i). Herkes oturmuş , maskeli ve sosyal mesafeli.  

- Açık alanda :maksimum 2.500 kişi. Maskeli ve sosyal mesafeli 

 

Parti ve resepsiyon salonu 
Kapalı alanda: horeka sektörü ile aynı  koşullar altında 100 kişi maksimum.  

 

İbadet, düğün ve cenazeler 
-  Kapalı alanda: maksimum 200 kişi. 

- Açık alanda: maksimum 400 kişi. 

30  Temmuz'dan  itibaren Uygulama koşulları 
-Aşılama: 18 yaşından büyükler için ilk dozun %70'ı. 

-Yoğun bakım: 500'den az hastaneye yatış ve azalan bir görünüm. 
Hastaneye yatışlarda olumlu bir eğilim gözlemlemek. 

 

Kültür ve etkinlikler 

(profesyonel spor müsabakaları dahil) 
-Kapalı alanda : maksimum 3.000 kişi (maksimum doluluk oranı toplam 

kapasitenin %100'ü). Maskeli ve sosyal mesafeli 
- Açık alanda :maksimum 5.000 kişi. 

 

Ticaret fuarları  
Mal ve hizmet sağlayan diğer şirketler için belirlenen kurallara uygun 
olarak. 

 

Parti ve resepsiyon salonu 
Kapalı alanda : horeka sektörü ile aynı  koşullar altında. 250 kişi 
maksimum. 
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Gençlik etkinlikleri  ve kamplar 
Gençlik faaliyetleri ve kamplar İç ve dış mekan: geceleme imkanı ile 
maksimum 200 kişi.  

 

Organize edilen aktiviteler (spor kulüpleri, dernekler...) 
Kapalı  ve açık alanda :maksimum 200 kişi. 

13 Ağustos'tan itibaren   

 

Kültür ve etkinlikler 
(profesyonel spor müsabakaları dahil) 

Açık alanda: 5 000'den fazla kişi (Ya tam aşılama kapsamı artı iki hafta, 
veya 72 saatten daha kısa sürede negatif PCR testi veya sahada negatif  

hızlı antijen testi).  

1  Eylül'den  itibaren 
 

Uygulama koşulları 
-Aşılama: 18 yaşından büyükler için ilk dozun %70'i. 

-Yoğun bakım: maksimum 500 hastaneye yatış.  Hastaneye yatışlarda 
olumlu bir eğilim gözlemlemek. 

 

Organize edilen aktiviteler (spor kulüpleri, dernekler...) 
Kısıtlamaların sonu. 

 

Gençlik etkinlikleri  ve kamplar 
Kısıtlamaların sonu.  

 

Parti ve resepsiyon salonu 
Kısıtlamaların sonu. 

 

Kültür ve etkinlikler 
(profesyonel spor müsabakaları dahil) 

Kapalı ve açık alanda: belirlenecek 

 

Fuarlar, bit pazarları  

profesyonel olmayan bit pazarları, yılık indirim pazarları 
Kısıtlamaların sonu. 

 

İbadet, düğün ve cenazeler 
Kısıtlamaların sonu. 

 

 


