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oDALARA 2o20l8ı sAYıtı GENEIGE

Bilindiği üzere, Mart ayından bu yana Coranavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan

tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla bir

çok alanda yasaklama / kısıtlama tedbirleri uygulamaya konulmuştur.

Gelinen bu aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe

geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş,

Sayın Cum hurbaşkan ım ızın başkanlığında 28/05/2020 tarihinde toplanan Cumh u rbaşkanlığı

Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama/ kısıtlamaIarın bazıIarının

kaldınlması hususları değerlend irilm iştir.

Bu kapsamda;

1- Faaliyetleri geçici süreliğine durdu rulan/kısıtla nan lokanta, restoran, kafe, pastang

kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile
satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı
müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 202O Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar
d5hilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalan (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm

tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),

2- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA
merkezlerivb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar d5hilinde
saat 22.00,a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00,a kadar hizmet vermeye başlamaları,

3- Faaliyetleri kısıtlanan halka açık alan otan park/bahçe, rekreasyon alan|arı, Piknik
alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknilç spor, yürüyüŞ,gezi, balık
tutma vb. faaliyetlere §erleşim yeri içi parvbahçelerde mangal yapmak hariç olmak Üzere)

belirlenen kurallar ve mesafe şrtlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren
başlanması,

4-Faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak
adlandırılanlar ba$a olmak üzere sergi ve tezgihlarda giyim, oyuncalç süs eşyası, çanta vb.

zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belir|enen kurallar ve

mesafe şrtlarına uyularak 1 Haziran 2O2O Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanması,

KararIaştırılmıştır.

Diğer taraftan, Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve

nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan
canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere, lokanta, restoran, kafe, pastang kıraathane,
kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA
merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00'a kadar (Kendi müşteriIerine hizmet Veren turizm

tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır,),
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Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandınlanlar başta olmak üzere sergi ve tezg5hlarda giyim,
oYuncak, süs eŞYasl, Çanta Vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlartn
faaliYetlerini 22.00'a kadar; spor merkezleri/ tesi5lerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde
en geç saat 24.00'a kadar faaliyetlerini sürdü rebileceklerdir.

Söz konusu tedbidere ilişkin Valiler/Kaymakam lar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli
kararların ivediljkle alınması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfuıssıhha Kanununun 282
nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlahlacakhr.

Bilgilerinizi ve esnaf ve 5anatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğıni rica ederiz.
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