
22 Şubat 2021 tarihli Korona’ya Karşı Koruma Yönetmeliği’ne ilişkin soru ve 

cevaplar  

Hangi temas kısıtlamaları halen geçerlidir? 

7 Mart’a kadar aşağıda yer alan temas kısıtlamaları geçerlidir:                                                  

Kamuya açık alanlarda sadece aynı haneden olan kişiler ve başka bir haneden olan tek bir 

kişiyle buluşulmasına izin verilir. Bu kişinin yanında kendi hanesinden olan veya çocuğuyla 

görüşme hakkı çerçevesinde ayrı yaşayan ebeveynin yanında olan tek başına kalamayacak 

çocuklar da bulunabilir. Asgari mesafe için şimdiye kadar geçeli olan istisnalar neredeyse 

tamamen aynı kalarak geçerliliğini korumakta ve Korona’ya Karşı Koruma Yönetmeliği’nin 

2. maddesi 2. fıkrasında yer almaktadır. Buna göre bunlar arasında diğerlerinin yanı sıra bir 

oyun parkında oynayan çocuklar, toplu taşıma araçlarının kullanılması (orada tıbbi maskelerin 

takılması zorunludur) veya reşit olmayan ve yardıma ihtiyacı olan kişilere eşlik edilmesi ve 

bakılması gelir.                                                                                                                         

Aşı merkezlerine gitmek üzere gönüllülerin veya belediyenin sağladığı taşıma hizmetlerinden 

faydalanılması da Korona’ya Karşı Koruma Yönetmeliği’ne göre bir istisna teşkil eder.  

Maske takma zorunluluğu ile ilgili olarak neler geçerlidir? 

Halen belli başlı yerlerde tıbbi bir maskenin takılması zorunlu olmaya devam etmektedir. 

Tıbbi maskeler arasında Korona’ya Karşı Koruma Yönetmeliği uyarınca EN 14683 

standardına uygun olan cerrahi maskeler (paketin üzerinde belirtilmiş olması gereklidir) veya 

KN95/N95 standartlarında olan maskeler veya nefes verme valfi olmayan  FFP2 ve yüksek 

standartta maskeler gelmektedir. Tıbbi bir maske takma zorunluluğu, asgari mesafenin 

korunmasından bağımsız olarak aşağıda belirtilen yerlerde geçerlidir:  

 Perakende satış yapılan dükkanlar, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar, doktor 

muayenehaneleri ve buna benzer tıbbi kuruluşlar. 

 Toplu taşımada, tren garları ve duraklar da buna dahildir.  

 Örneğin aşı merkezlerine giderken gönüllülerin veya belediyenin sağladığı taşıma 

hizmetlerinden faydalanma esnasında.  

 Korona’ya Karşı Koruma Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca izin verilen ve 

yerinde gerçekleşen eğitim seçenekleri ve sınavlar esnasında.  

 Dini ayinler ve yerinde oturarak yapılan diğer ibadet etkinlikleri ve toplantıları 

esnasında.  

Buna ek olarak, 1 Mart 2021 itibariyle tıbbi bir maske takma zorunluluğu kuaförlük 

hizmetlerinden faydalanılması veya bunların sunulması esnasında da geçerlidir.  

Federal Yasa uyarınca (Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın 21 Ocak 2021 tarihli İş 

Güvenliği Yönetmeliği), asgari güvenlik mesafesi olan 1,5 metrenin korunamadığı 

durumlarda, çalışma yerinde otururken de bir tıbbi maskenin takılması gerekmektedir. İşveren 

bu durumda çalışanlara tıbbi maske tedarik etmekle yükümlüdür. 

Maske takma zorunluluğu (en azından kumaş bir maske) aşağıdaki alanlar için de geçerli 

olmaya devam etmektedir, ancak buralarda kumaş maskelerin takılması yeterliliğini 

korumaktadır: 

 Müşteri veya ziyaretçilere açık olan kamuya açık alanlardaki kapalı mekânlar; giriş 

kontrolü yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak, 

 Pazarlar ve dış mekânda bulunan benzer satış yerleri, 



 Perakende satış yerlerinin arazisinin tümü, bunlara ait olan park yerleri ve satış yerinin 

girişine kadar on metrelik mesafede giriş yolları. 

Maske takma zorunluluğuna ilişkin olarak çocuklar için 

neler geçerlidir? 

Okul yaşının altındaki çocuklar için maske takma zorunluluğunun olmaması geçerli olmaya 

devam etmektedir. 14 yaşının altındaki çocuklara tıbbi bir maske uymadığı, doğru bir şekilde 

oturmadığı takdirde, tıbbi maske takma zorunluluğunun olduğu yerlerde de kumaş bir maske 

takılmasına izin verilir.  

Günlük çocuk bakım yerlerinde ve okullarda maske takma 

zorunluluğu ile ilgili olarak neler geçerlidir? 

 Okullarda tıbbi bir maske takılması zorunludur, ancak tıbbi maskeler (henüz) olmadığı 

takdirde 8. sınıfa kadar çocuklar tıbbi bir maske yerine kumaş bir maske de 

takabilirler.  

 Gündüz çocuk bakım yerlerinde maske zorunluluğu (tıbbi bir maske) sadece 

yetişkinler için geçerlidir ve bu da sadece kendi aralarında (yani yetişkinler arasında) 

asgari mesafe korunamadığı takdirde geçerli olmaktadır. Bu aynı zamanda özellikle 

çocuklarının bırakıp alırken anne babalar için de geçerlidir.  

Kuaförler ve tıbbi olmayan ayak bakım yerleri ne zaman 

açılabilirler? Ve diğer hizmetler için hangi düzenlemeler 

geçerlidir? 

1 Mart tarihinden itibaren ayak bakım ve kuaförlük hizmeti sunulmaya başlanacak ve bu 

hizmetlerden faydalanmak mümkün olacaktır. Vücut hijyeni açısında önemi göz önünde 

bulundurulduğunda özellikle yaşlı kişilerin bu hizmetlere uzun süre mahrum kaldıktan sonra 

duydukları ihtiyaç çok büyüktür. Tıbbi açıdan gerekli olmayan, kozmetik, tırnak bakımı ve 

dövme stüdyoları ise 7 Mart tarihine dek kapalı kalacaktır, nitekim bunlar için yukarıda anılan 

özel istisna nedenleri geçerli olmamaktır. 

Gastronomi ve gece konaklama seçenekleri açısından 

hukuki düzenlemeler ne durumdadır?  

Restoranlar ve lokantalar kapalı kalmaya devam edecektir, bu temel olarak kantinler ve 

yemekhaneler için de geçerlidir. 

Sadece eve veya dışarıya servis yapılmasına izin verilmektedir. İşletmelerdeki kantinler ve 

eğitim kuruluşlarındaki yemekhaneler istisnai olarak çalışanlara veya eğitim kuruluşlarının 

kullanıcılarına hizmet verebilirler. Ancak bunun için iş akışlarının veya eğitim süreçlerinin iyi 

işlemesinin başka türlü mümkün olmaması önkoşul teşkil etmektedir. 

Gece konaklama seçeneklerinden özel nedenlerden ötürü faydalanılması yasak olmaya devam 

etmektedir. İş ve görev bağlamında gerçekleşen gece konaklamaları özel nedenlerden ötürü 

gerçekleşen konaklamalar arasında gelmemektedir.  



Perakende satış yerleri kapalı mıdır? 

Evet. Perakende satış yerleri 7 Mart tarihine dek kapalı kalacaktır. Bu yasağın dışında tutulan 

satış yerleri arasında şunlar gelmektedir: Gıda satış yerleri, dışarıya ve eve servis, içecek 

marketleri, gıda ürünleri satılan haftalık pazarlar, eczaneler, sağlık için gıda ürünleri satan 

yerler, tıbbi ürün satan yerler, bebek ürünleri satan yerler, kişisel bakım marketleri, benzin 

istasyonları, bankalar, postaneler, büfeler ve gazete bayileri, yem ürünleri ve hayvan ihtiyaç 

ürünleri satan yerler, toptan satış yerleri (büyük toptan satış müşterileri için), sosyal yardım 

kuruluşları tarafından gıda ürünleri dağıtılan yerler (Tafel). 

Yapı ve bahçe malzemeleri satan yerler açılabilir mi? 

Yapı ve bahçe malzemeleri satan marketler temel olarak sadece iş sahiplerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere açık olmaya devam etmektedir. 

Kesilmiş çiçekler, kısa vadede çürüyebilecek saksı içindeki bitkiler, sebze bitkileri ve tohum 

malzemelerinin (tohum, soğan, ekilecek patates vb.) satışı için ise bir istisna geçerlidir:  Bu 

ürünler, ilgili donanımları da dahil olmak üzere yapı ve bahçe malzemeleri satan marketlerde 

bireysel müşterilere de satılabilir. Yapı ve bahçe malzemeleri satan marketlerin bireysel 

müşterilere satışı sadece bu ürünler ile sınırlandırmaları gerekmektedir, diğer ürünleri 

satmalarına izin verilmez.  

Çiçek, sebze bitkileri ve tohum malzemelerinin satışı için 

ne geçerlidir? 

Kısa vadede çürüyen kesme veya saksı çiçekleri satan perakende satış yerlerinin, doğrudan 

gerekli donanımın da satışı dahil olmak üzere (örneğin saksı vb.) satış yapmasına şu ana kadar 

izin verilmiştir. 22 Şubat tarihinden itibaren bu satış yerlerinin sebze bitkileri ve tohum 

malzemeleri satmasına da izin verilir.  

Posta yoluyla satış ve ürünlerin müşteriler tarafından 

yerinde teslim alınmasına izin verilir mi?  

Evet. Posta yoluyla satış ve sipariş edilen ürünlerin teslim edilmesine müsaade edilir. Sipariş 

edilen ürünlerin müşteriler tarafından yerinde teslim alınması ise enfeksiyona karşı koruma 

tedbirleri gözetilerek teslim işlemi temassız bir şekilde gerçekleştiği takdirde mümkündür.  

Hangi koşullarda müzik dersi yapılmasına izin verilir? 

22 Şubat tarihinden itibaren: İlkokul yaşına kadar olan çocuklarda müzik dersinin tek başına 

yerinde alınmasına izin verilir. 

Seçenekler gündüz çocuk bakımı seçenekleri arasında geldiği veya ilkokullardaki eğitimin bir 

parçası olduğu takdirde veya okul ya da bakım kuruluşu ile işbirliği içinde sadece okula veya 

bakım seçeneğine giden çocuklardan oluşan sabit gruplara yönelik olarak sunulduğu takdirde 

müzik dersinin yerinde yapılmasına izin verilir.  

Bu esnada kullanılan odaların olabildiğince büyük olmasına dikkat edilmesi, karışık ve 

dönüşümlü ders seçeneklerinden olabildiğince faydalanılması gereklidir. 



Meslek eğitimi ve meslek içi eğitim seçenekleri için neler 

geçerlidir? 

Genel olarak, telafi edici temel eğitim seçenekleri ve uyum amaçlı seçenekler, halk eğitim 

okulları ve diğer kuruluşlar tarafından finanse edilen meslek içi eğitim okullarının sunduğu 

sınavlar ve kendi kendine yardım seçenekleri de dahil olmak üzere meslek ve meslek içi 

eğitim seçenekleri yasaklanmıştır. Aşağıda belirtilen seçenekler ise bu yasağın dışında tutulur: 

 Tek başına ders veya kapalı mekânların dışında gerçekleştirilen diğer tek başına eğitim 

seçenekleri, 

 İkinci eğitim yolu üzerinden devlet tarafından tanınan okul mezuniyetleri amaçlı 

eğitim programlarının son sınıfları için yerinde verilen dersler, 

 Meslek eğitimi mezuniyet sınavına hazırlık amaçlı mezuniyet sınıflarına yerinde 

verilen dersler, 

 Meslek ve okul mezuniyeti amaçlı yerinde gerçekleşen sınavlar, uyumla ilgili sınavlar 

ve hukuki veya esas nedenlerden ötürü başka bir yerde gerçekleştirilmesi mümkün 

olmayan veya başka bir yerde gerçekleştirilmesinin sınava girenlerden 

beklenemeyeceği durumlarda bu sınavlara hazırlık sağlayan yerinde gerçekleşen 

seçenekler, 

 Korona Bakım Yönetmeliği’nin 1. maddesi uyarınca okul öğrencileri için devlet 

tarafından teşvik edilen ders dışı eğitim seçenekleri ve Korona zamanında salgın 

nedeniyle oluşan eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik ders dışı eğitim ve bakım 

seçeneklerinin teşvik edilmesini düzenleyen yönetmeliklere dayanarak sunulan 

seçenekler.  

Tüm bu istisnalarda, mesafe ve koruma düzenlemelerinin sıkı bir şekilde yerine getirilmesi 

şarttır. Bunun yanı sıra olabildiğince büyük mekânların tercih edilmesi, karışık ve dönüşümlü 

ders imkânlarından olabildiğince faydalanılması gerekmektedir.  

Yüksekokullar ve kamu hizmetlerindeki okul dışı eğitim 

seçenekleri açık mıdır? 

Yüksekokullarda ve sağlık sistemi okullarında ders ve sınavların gerçekleştirilmesine, 

Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası’nın düzenlemeleri yerine getirildiği takdirde izin verilir. 

Bu bağlamda derslerin yerinde gerçekleştirilmesine, yerinde olmadan gerçekleştirilmesi veya 

ertelenmesi yüksekokul öğrencileri için ağır dezavantajları beraberinde getirdiği takdirde izin 

verilir.  

Sınavların ve bu sınavlara yönelik hazırlayıcı derslerin yerinde yapılmasına da sadece önemli 

nedenlerden ötürü bunların başka bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmadığında veya 

başka bir şekilde gerçekleştirilmesi sınava girenlerden beklenemeyeceği takdirde izin verilir. 

Kamu hizmetlerine yönelik eğitim veren yüksekokul, okul, enstitü ve benzeri kuruluşlarda, 

artı mahkeme ve dairelerde, hazırlayıcı hizmetler ve meslek eğitimi, meslek içi eğitim ve ileri 

eğitim  çerçevesinde ilgili sınavların yapılması da dahil olmak üzere dahili derslerin verilmesi  

genel olarak yasaktır. Mezuniyet yılında yerinde eğitim ve sadece bir yıl süren meslek eğitimi 

programlarında, mezuniyet veya kariyer sınavı öncesindeki son eğitim bölümü bunun dışında 

tutulur. Bunun için olabildiğince büyük mekânların kullanılması gerekmektedir.  

Evden çalışma zorunluluğu var mıdır? 



Federal Çalışma Bakanlığı, işverenlerin çalışanlarına mümkün olduğu her yerde evden 

çalışma imkânı sağlamasını öngören bir yönetmelik çıkarmıştır (Federal Çalışma ve Sosyal 

İşler Bakanlığı’nın 21 Ocak 2021 tarihli SARS-CoV-2 İş Güvenliği Yönetmeliği). Bu şekilde 

çalışma yerinde ve yolda işe giderken temasların azaltılması hedeflenmektedir. Bu yönetmelik 

yakın bir zamanda yürürlüğe girecektir.  

Boş zaman faaliyetleri ve amatör spor faaliyetleri için 

neler geçerlidir? 

Tüm resmi ve özel spor tesislerinde, spor stüdyolarında, yüzme havuzlarında ve benzeri 

yerlerde boş zaman faaliyetleri ve amatör spor faaliyetlerinin yapılması genel olarak yasaktır. 

22 Şubat 2021 tarihinden itibaren tek başına, iki kişi olarak veya sadece kendi hanesinden 

kişilerle dış alanda spor yapılmasına izin verilir. Buna tek başına spor dersi almak da dahildir. 

Bu örneğin spor sahaları, atletizm sahaları, üstü açık tenis kortları veya golf sahaları için 

geçerlidir. Üstü açık spor alanlarında, aynı anda spor yapan kişiler ve kişi grupları arasında 

sürekli olarak beş metrelik bir asgari mesafenin korunması gereklidir.  

Spor tesislerindeki soyunma odaları ve duşlar da dahil olmak üzere ortak kullanım odalarının 

kullanılmasına izin verilmez.  

Temas kısıtlamalarına uyulması şartıyla, spor sahalarının dışında koşu, yürüyüş ve diğer 

sporların yapılmasına izin verilir. 

Kültür kuruluşlarında durum nedir? 

Tiyatro, opera, konser binalarında, sinemalarda ve diğer devlet veya özel kültür mekânlarında 

konser ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi 7 Mart 2021 tarihine dek yasaktır. Aynısı müzeler, 

sanat sergileri, galeriler, saraylar, kaleler, anıt yerleri ve benzeri yerler için de geçerlidir. 

Sadece arabalı sinemaların, araçlar arasından en az 1,5 metre mesafe bırakılması şartıyla 

işletilmesine izin verilir.  

Profesyonel müzisyenler için hangi kurallar geçerlidir? 

Mesleğin icrası dahilinde sayılan prova çalışmalarının yapılmasına izin verilir. Profesyonel 

müzisyenlerin, izleyici olmadan kaydedilmek veya radyo televizyon ve internet üzerinden 

yayınlanmak üzere konser ve etkinlik gerçekleştirmelerine de izin verilir.  

Boş zaman faaliyetleri ve eğlence mekânları için durum 

nedir? 

7 Mart 2021 tarihine dek aşağıda adı geçen yerlerin işletilmesi yasaktır:  

 Yüzme ve eğlence havuzları, solaryum stüdyoları, saunalar, kaplıcalar, spa merkezleri 

ve benzeri kuruluşlar, 

 Hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, kapalı oyun alanları ve boş zaman faaliyetlerine 

yönelik hizmet veren benzeri kuruluşlar (kapalı ve açık mekân), 

 Oyun salonları, kumarhaneler ve benzeri kuruluşlar,  

 Kulüpler, diskotekler ve benzeri kuruluşlar, 



 Genelevler, fuhuş yerleri ve benzeri kuruluşlar, 

 Tekne, fayton, tarihi tren ve benzeri araçlar ile yapılan gezinti amaçlı yolculuklar. 

Bahis kabul yerleri ve bahis bürolarında, bahis kağıtlarının vb. teslim alınmasına izin verilir. 

Bunun dışında buralarda bulunulması (örneğin bahislerin üzerinde yapıldığı maçların veya 

etkinliklerin birlikte izlenmesi) yasaktır.  

Etkinlik ve toplantılara izin verilir mi? 

Korona’ya Karşı Koruma Yönetmeliği’nin özel düzenlemeleri arasında gelmeyen etkinlik ve 

toplantıların yapılmasına 7 Mart 2021 tarihine dek izin verilmez. 

Her bir durumda gözetilmesi gereken koşullara tabi olmak şartıyla diğerlerinin yanı sıra 

aşağıdakilere izin verilir:  

 Toplanma yasası uyarınca gerçekleşen toplantılar (örneğin gösteriler) 

 Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına, kamu güvenliğinin ve düzeninin 

sağlanmasına veya yaşamsal yardım ve tedbir amacına (örneğin seçim öncesi 

partilerin konumlanma amaçlı düzenledikleri etkinlikler veya kan bağışı) hizmet eden 

etkinlikler 

 Yasal olarak düzenlenmiş yerel yönetim kurullarının toplantıları  

 Yasal olarak düzenlenmiş, kurul, kuruluş, parti, dernek veya ev sahipleri 

topluluklarının toplantıları, dijital bir şekilde gerçekleştirilmeleri mümkün olmadığı 

takdirde  

 Cenazeler 

 Resmi nikahlar 

 


