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Eyalet Hükümetinin SARS-CoV-2 Virüsünün Yayılmasına Karşı Enfeksiyondan 
Korunma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik (Korona Yönetmeliği-CoronaVO) 1 

7 Haziran 2021 itibariyle geçerli metniyle 

20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyona karşı korunma yasası (lfSG) 32. madde ve 

bununla bağlantılı 28.-31. madde ve enfeksiyondan korunma yasası (lfSG) 6. madde 

(Alman medeni kanunu eki, I. 587. sayfa/BGBI.), son olarak 7 Mayıs 2021 tarihinde 

değişen (BGBI. I 850, 856. sayfa) gereğince düzenleme: 

 

1. Bölüm- Genel Düzenlemeler 

1. Kısım: Hedefler  ve Genel Talepler 

 

Madde 1 

Hedefler 

(1) İşbu genelge vatandaşları SARS CoV-2 (korona virüs) virüs pandemisine karşı 

koruyor. Bu bağlamda enfeksiyon tehlikelerini etkili ve amacına uygun azaltmak, 

enfeksiyon yolları anlayışlı bir şekilde anlatmak ve tıbbi bakım kapasitesini sağlamak 

gerekmektedir. 

(2) Bu hedeflere ulaşmak için her bireyin kısıtlanan özgürlüğü bu düzenlemede 

kural ve yasaklar ve toplumdaki fiziksel kontakların net bir şekilde azaltması 

bulunmaktadır. Bu konuda her vatandaş kendi öz sorumluluğu ve diğer taraftan yetkili 

daireler karar sahibidir. 

 

                                            
1 Resmi olmayan konsolide edilmiş versiyon, eyalet hükumetinin 03 Haziran 2021 tarihli Corona 
düzenlemesi (bildirim yasası 4. md. gereğince acilen bildirilmiştir ve http://baden-
wuerttemberg.de/corona-verordnung adresinden bilgi edinebilir). 



Madde 2 

Genel Mesafe Kuralı 

(1)  Herhangi gerekli fiziksel enfeksiyondan korunma tesisatları olmaması 

durumunda, 1,5 metrelik mesafe tavsiye edilir. 

(2)  Halka açık alanlarda bireylerin arasında 1,5 metre mesafe dikkate alınmalıdır- 

özel sebeplerden dolayı, özellikle iş, servis veya iş operasyonlarının sürdürülmesi 

için, mesafeyi korumanın mümkün olmaması veya yeterli enfeksiyondan korunma 

tesisatların bulunmaması durumunda. Ayrıca md. 10 fıkra 1 gereğince kalabalıklar da 

istisnadır. 

(3) Mesafe kuralı, md. 24 fıkra 1 bent 1 içinde belirtilen kurumlar için geçerli 

değildir. 

 

Madde 3 

Cerrahi Maskeler ve Solunum Maskeleri 

(1) İşbu Yönetmeliğin düzenlemeleri veya Yönetmeliğin kendisi cerrahi maske 

takılmasını gerektiriyorsa, bu maskenin DIN EN 14683:2019-10 veya benzer bir 

standardın gerekliliklerine uyması gerekir; nefes korumasının takılması gerekli 

olduğunda bunun DIN EN 149:2001 uyarınca FFP2 standardı veya KN95, N95, KF 

94, KF 99 standardı veya benzeri başka bir standardın gerekliliklerine uygun olması 

gerekir. . 

(2) Cerrahi maske veya solunum maskesi şuralarda takılmalıdır: 

1. Toplu taşıt araçlar (özellikle tren, tramvay, taksiler, feribot, yolcu gemisi ve 

teleferik), tren ve otobüs durakları, yolcu gemilerinin bekleme yerleri ve tren 

istasyonları ile hava limanları 

2. Motorlu taşıtlarda, birden fazla haneden gelen kişiler olmak kaydıyla; md. 10 

fıkra 1 bent 2 ve 3 buna göre geçerlidir, 

3. Md. 11 fıkra 2 ve 3 kapsamındaki etkinliklerde 



4. Md. 17 fıkra 1 cümle 7 düzenlemesi kapsamına giren, bedensel olarak yakın 

çalışma gerektiren işletme ve kurumlarda, 

5. Doktor, diş doktoru muayenehaneleri, diğer insan sağlığı meslekleri 

muayenehaneleri, doğal tedavi uzmanları ve ayrıca kamu sağlık kurumları, 

6. Alışveriş merkezleri, toptancı ve perakende satış noktalarının bekleme ve giriş 

alanlarında, işletme düzenlemesi (GewO) 66.-68. gereğince ve alansal olarak 

belirlenmiş park yerleri, kapalı mekanlarda olması durumunda, 

7. Md. 17 fıkra 1 cümle 2 kapsamına giren tesislerde, eğlence parklarında ve md. 

17 fıkra 1 cümle 18 kapsamına giren diğer açık hava tesislerinde, 

8. Md. 17 fıkra 1 cümle 10 kapsamına giren lokanta/restoran tesislerinde ve md. 

17 fıkra 1 cümle 13 kapsamına giren eğlence mekanlarında konuklara servis 

yapılırken, yiyecek ve içecek alımı sırasında veya konuk olarak bir yere oturana 

kadar, 

9. Md. 17 fıkra 1 cümle 11 kapsamına giren konaklama işletmelerinde ve diğer 

tesislerde konuklara servis yapılırken, yiyecek ve içecek alımı sırasında veya 

konuk olarak kendisine tahsis edilen odaya girene kadar, 

10. 21 Mayıs 2021 tarihli (GBl s. 467) Banyolar ve Saunalar İçin Korona 

Yönetmeliği md. 17 fıkra 1 cümle 17 uyarınca banyolarda ve yüzme göllerinde, 

11. Teorik ve pratik sürüş, tekne ve uçuş okulu dersleri ile teorik ve pratik 

sınavlarda ve doğrudan Ehliyet Yönetmeliği veya Karayolu Trafik Yasası'ndan 

kaynaklanan sürücü okulları tarafından sunulan diğer derslerde, 

12. Yaya bölgelerinde 3. md. 2. fıkra 4 sayılı, c harfi ile tanımlanmış olup sokak 

kanununu gereğince  

13. İş ve işletme  ve aynı zamanda faaliyet yerlerinde ve 

14. Ticari sektörde mesleki eğitim hizmetleri için ve 

15. Md. 14 fıkra 1 ve 2 kapsamındaki etkinliklerde, 



16. kamu ve özel okullarda, ayrıca güvenilir ilkokul için bakım sağlanması, esnek 

öğleden sonra bakımı ve okulda bakım; Burada Korona düzenlemesi (okullar 

için, md. 24. fıkra 1 bent 1 gereğince) değişmiyor. 

17.  Sosyal Kanun Sekizinci Kitabının md. 43 (1) uyarınca yetkiye tabi olan 

kreşlerde, çocuklar için gündüz bakımevlerinde, ilkokul destek sınıflarında, 

bakım evlerinde ve okul kreşlerinde – Çocuk ve Gençlik Yardımı (SGB VIII), 

18.  etüt ders durumunda 

19. Md. 12 kapsamında seçim binalarındaki seçimlerde ve oylamalarda ve 

20. Kamuya veya insanlara yönelik önceki cümlelerde belirtilmeyen diğer kapalı 

alanlarda. 

(3) Bir cerrahi maske veya bir solunum maskesinin kullanılması yükümlülüğü 

aşağıdaki durumlar için geçerli değildir: 

1. Altıncı yaşını doldurmamış çocuklar, 

2. Sağlık bakımından veya başka sebeplerden dolayı bir cerrahi maske veya bir 

solunum maskesinin kullanmasının sakıncalı olduğunu ispat edebilen kimseler. 

İşbu durumun inandırıcılığı bakımından, maske takmama gerekçesi doktor 

raporu ile ispatlanması gerekmektedir, 

3. İşyeri ve işletmelerde ve çalışırken, kişiler arasında 1,5 metre güvenli bir şekilde 

uygulanması. İşbu düzenleme, aynı zamanda insan trafiği olması durumunda ve 

fıkra 2 bent 14 içindeki durumlarda geçerli değildir. 

4. Muayenehaneler, kurumlar ve 2. fıkra  4, 5, 13, 14 ve 20 sayılı düzenleme 

gereğince-tedavi, hizmet, terapi ve diğer çalışmaların bu gerektirmesi 

durumunda. 

5. Gıda tüketiminde, 

6. Diğer kişilere en az aynı derecede güvenlik verilmesi, 



7. 2. fıkra 12. ve 20. bent kapsamında geçerli olmak üzere spor aktivitelerinde, ve 

yüksekokulların spor alanları ve spor mekanlarında (2. fıkra 16 sayılı düzenleme 

gereğince). 

8. Mahkemeler Teşkilatı Kanunu md. 176 uyarınca ziyaretçi kapsamında 

sayılmadıkları takdirde 2. fıkra 13 ve 20 bendi gereğince kurumlarda, 11. md. 5. 

fıkra gereğince etkinliklerde. 

9. 2. fıkra 3, 7 ve 12 sayılı düzenleme kapsamına giren etkinlikler ve tesisler ve 

alanlar, diğer bir kişiye güvenli bir şekilde 1,5 metrelik mesafenin uygulanabildiği 

durumunda,  

10. kreşlerde, sadece okul çağındaki çocuklara bakmamak kaydıyla, bu tesislere 

katılan çocuklar için gündüz bakım tesislerinde ve anaokullarında, sadece 

çocuklarla temas halinde olan pedagojik personel ve yardımcı personel için, 

11.  Konservatuar, pedagoji yüksekokulları ve Akademi Yasası uyarınca akademiler 

alanında müzikal veya performans dersi; bu aynı zamanda kültürel kurumlar ve 

etkinlikler için de geçerlidir, veya 

12. Öğrenim kapsamındaki müzik pratiğinde. 

 

2. Kısım: Özel Talepler 

 

Madde 4 

Hijyen Talepleri 

(1) Düzenlemelere istinaden veya bunun dışında genel görevlerin 2. ve 3. md. 

kapsamında hijyen kurallarının yetkililer tarafından dikkate almaları ve aşağıdaki 

noktaları dikkate almaları gerekmektedir: 

1. Mekânsal kapasitenin dikkate alınması ve insan akımı ve bekleme kuyruklarını 

kısaltmak için 2. md. gereğince mesafe kuralının dikkate alınması, 



2. İnsanların içinde bulunduğu mekanların düzenli ve yeterli derece 

havalandırılması, ayrıca havalandırıcı sistemlerinin düzenli bakımının yapılması 

gerekmektedir, 

3. İnsanlar tarafından sıkça kullanılan yüzeler ve eşyaların düzeli olarak 

temizlenmesi, 

4. Başka şahıslar tarafından daha önce kullanılmış (ağıza alınmış) eşyaların 

temizliği veya dezenfeksiyonu, 

5. Yalın ayak gezilen veya sıhhi alanların düzenli temizliği, 

6. Yeterli miktarda el yıkama maddelerini ve ayrıca kağıt havluların, veya el 

kurulama cihazların veya el dezenfektanlarının bulundurulması, 

7. Tekstil ürünlerinin, daha önce başka kişiler tarafından kullanılmış ise, 

değişmesi, 

8. Giriş ve katılım yasağı, bir cerrahi maske veya solunum maskesi kullanılması, 

mesafe kuralları ve hijyen düzenlemeler, eller için temizlik imkanları, nakit 

parasız ödeme ve ayrıca sıhhi alanlarda gerekli bir şekilde el yıkama görevini 

zamanlı ve anlaşılır bir şekilde bilgi vermek. 

(2) Mekânsal veya imkanların türü bakımından, münferit olayları göz önünde 

bulundurmak şartıyla 1. md. gereğince hijyen talepleri gerekmemektedir veya 

uygulanması mümkün olmadığı durumunda. 

 

Madde 5 

Hızlı Testler, Aşılanmış ve İyileşmiş Kişiler 

(1) Bu Yönetmeliğin düzenlemeleri veya bu Yönetmeliğe dayanarak günlük bir negatif 

COVID-19 hızlı testi gerekli olduğu sürece, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 

(IfSG) md. 28b fıkra 9 cümle 1 kapsamında bir test yapılmalıdır ve COVID-19'un 

yayılmasını önlemek için koruma önlemlerinin kolaylaştırılmasını ve muafiyetlerini 

düzenleyen Yönetmeliğin md. 2(7) anlamında bir test kanıtı (COVID-19 Koruyucu 

Önlemler Muafiyet SPAC – SchAusnahmV  8 Mayıs 2021 – BAnz AT 08.05.2021 V1) 



ibraz edilmelidir; bu husus, SchAusnahmV md. 2(6) (a) bendi durumlarında geçerli 

değildir. Cümle 1'in gereklilikleri, bulgunun zamanının 24 saatten daha önce 

olmaması ve SchAusnahmV md. 2 cümle 7'nin diğer gereklerinin karşılanması 

koşuluyla, nükleik asit tespiti (PCR, PoC-PCR veya diğer nükleik asit amplifikasyon 

teknolojisi yöntemleri) aracılığıyla yapılan laboratuvar tanılama testlerinin test 

kanıtlarını da karşılar. SchAusnahmV 2(7) (a) bendinde belirtilen durumlarda, testin 

izlenmesi ve belgelendirilmesi uygun bir üçüncü tarafa aktarılabilir. 

(2) Bu Yönetmelik veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen kurallar kapsamında 

aşılanmış kimse olarak, SchAusnahmV md. 2(1) kapsamındaki ve SchAusnahmV 

md. 2(3) çerçevesinde bir aşı kanıtı ibraz edebilecek tüm asemptomatik kişiler kabul 

edilir. 

(3) Bu Yönetmelik veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen kurallar kapsamında 

iyileşmiş kişiler olarak, SchAusnahmV md. 2(1) kapsamındaki ve SchAusnahmV md. 

2(5) çerçevesinde bir iyileşme kanıtı ibraz edebilecek tüm asemptomatik kişiler kabul 

edilir. 

 

Madde 6 

Hijyen Konseptleri 

(1) İşbu düzenlemeye istinaden bir hijyen konsepti tanzim edilmesi durumunda, 

yetkililerin münferit durumlara göre enfeksiyondan korunma kurallarını dikkate 

almalıdır. Hijyen konsepti özellikle 4. md. uyarınca tasarlanmalıdır. 

(2) Resmi dairelerin talebi üzeri yetkililer hijyen konseptini göstermeli ve 

uygulaması hakkında bilgi vermelidir. Bunun dışında hijyen planları IfSG'den 

bağımsızdır. 

 

Madde 7 

Veri İşleme 



(1) İşbu düzenleme gereği, bu talimata atıf yapılarak iletişim bilgilerinin alınması 

gerektiği vakit, bilgileri almak ile mükellef kişiler misafir, özellikle müşteri, kullanıcı ve 

katılımcıların isim-soyisim, adres, tarih ve bulunma saatinin bilgileri dışında, telefon 

veya e-posta adresini alıp kaydedebilirler. İşbu bilgiler sadece sağlık dairesine ve 

lfSG kanunu 16, 25. md. gereğince bölge polis şubesine bildirilecektir. Bilgilerin 

mevcut olması durumunda, yeni bilgilerin alınmasına gerek yoktur. IfSG Md. 28a 

Fıkra 4 Cümleler 2-7 bundan etkilenmez. 

(2) Veri işleme görevlileri, iletişim bilgilerini 1. fıkranın 1. bendi uyarınca tamamen 

veya kısmen vermekten imtina eden kişinin binayı ziyaretini veya etkinliğe katılımını 

yasaklar. 

(3) Mevcut olan şahısların 1. fıkra 1. bent gereğince bilgi veri ile mükellef şahıslara 

bilgi vermeleri gerektiğinde. 

(4) Toplama ve kaydetme, verileri güvenli bir iletim yoluyla işlemekle yükümlü kişi 

tarafından, yetkili sağlık otoritesinin verileri sağlık otoritesi için okunaklı bir biçimde 

alması sağlanmış olduğu sürece, verileri işlemekle yükümlü kişi için uçtan uca şifreli 

bir biçimde de gerçekleştirilebilir. Uçtan-uca şifreli form, verilerin dört haftalık bir süre 

için Sağlık Dairesi'ne iletilmesine izin vermelidir. Veri işleme bu şekilde yapıldığı 

sürece, verileri işlemekle yükümlü olan kişinin, dijital uygulamanın fıkra 2'de belirtilen 

veri türlerinin girilmesini gerektirmesi kaydıyla, yalnızca her bir kişinin varlığının dijital 

uygulama tarafından kaydedilmesini ve saklanmasını sağlamak zorunda olması 

kaydıyla, fıkra 1 uygulanır. Bent 1'e uygun olarak veri işleme sağlanırsa, veri 

konusunun temas verilerinin benzer bir şekilde toplanması mümkün olacaktır. 

 

Madde 8 

Giriş ve Katılım Yasağı 

(1) İşbu gereğince hükümlere istinaden enfeksiyon şüphesi ile mekan ve katılım 

konusunda giriş ve katılım yasağını kapsayan kişiler: 

1. Korona virüs ile bağlantılı olarak izolasyon yükümlülüğüne tabi olanlar, 



2. Korona virüs enfeksiyonun tipik semptomlarını, yani nefes darlığı, yeni başlayan 

öksürük, ateş, koku veya tat kaybı gösterenler 

3. 3. md. 1. fıkra aksine ağız ve burun koruyucu kullanmayanlar veya 

4. IfSG md. 11 fıkra 2 bent 2 cümle 9, md. 17 fıkra 1 cümle 7, md. 19 fıkra 2, md. 

21 fıkra 8, md. 28b fıkra 1 bent 1 cümle 4 alt cümle 3 harf b (SchAusnahmV md. 

3 fıkra, IfSG md. 28b fıkra 1 bent 1 cümle 5 ile bağlantılı olarak, SchAusnahmV 

md. 3 fıkra 1 veya IfSG md. 28b fıkra 1 bent 1 cümle 8 ile bağlantılı olarak, 

SchAusnahmV md. 3 fıkra 1 ile bağlantılı olarak) md. 5 kapsamında ne bir  test, 

ne bir aşı belgesi ne de bir iyileşme kanıtı ibraz etmeyenler. 

(2) 1. fıkraya gereği yasak, münferit durumlara bağlı olarak veya giriş ve katılımın 

özel sebeplerden dolayı gerekli ve üçüncü kişilerin mümkün olduğu kadar enfeksiyon 

tehlikesinden minimize edilmesi durumunda, geçerli değildir. 

 

Madde 9 

İş Güvenliği 

(1) Düzenlemeler gereği genel görevler kapsamının 2. ve 3. md. dışında ayrıca iş 

güvenliği talimatları dikkate alınmalıdır. Burada işveren aşağıdaki görevleri 

kapsamaktadır: 

1. Çalışanların enfeksiyon tehlikesinden çalışma koşulları dahilinde en aza 

indirgemek, 

2. Çalışanların kapsamlı olarak bilgilendirilmesi, özellikle çalışma koşullarında 

Korona pandemisine istinaden değişimleri göstermek, 

3. Çalışanların kişisel hijyenini el dezenfeksiyon veya iş yerinde el yıkama imkanı 

sunmak, burada kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir şekilde dezenfekte 

edilmesi gerekmektedir, 

4. Doktor raporu neticesinde COVİD 19 virüsü tedavisi gören çalışanların özel 

şartlara istinaden veya sadece kısıtlı olarak  veya COVİD 19 hastalığının 

mevcut olması durumunda, çalışanlar birçok kişi ile temas gerektiren çalışma 



koşullarına uyamama- diğer kişilere 1,5 metre mesafe korunmaması 

durumunda. 

(2) İşveren sadece çalışma kararı amaçlı 1. fıkra 4 gereği çalışanlarının bilgilerini 

alabilir, kaydedebilir ve kullanabilir. Çalışanlar bu tür bilgilendirme ile mükellef 

değildir. İşveren, işbu kullanımından sonra gereksinimi yitirir ve işveren bu bilgileri 

silmeli, işbu düzenlemenin yürürlükten çıktıktan en geç bir hafta sonra. 

 

3. Kısım: Kalabalıklar, Etkinlikler ve Toplanmalar 

 

Madde 10 

Toplanmalar, Özel Buluşmalar ve Özel Etkinlikler 

(1) Toplanmalar, özel buluşmalar ve özel etkinliklere izin verilen durumlar 

1. Aynı haneden olan kişiler, 

2. Aynı haneden ve başka haneden beşten fazla olmayan kişi, işbu hanelerden 

olan 14 yaşını doldurmuş çocuklar sayılmaz. Şayet bir hane en az 14 yaşında 

beşten fazla kişiden oluşuyorsa ,bu hane halkı başka haneden bir kişiyle bir 

araya gelebilir. 

Birlikte yaşamayan çiftler aynı haneden sayılır. Md. 5 (2) ve (3) çerçevesinde 

aşılanmış veya iyileşmiş kişiler, kendi hanesindeki 14 yaşına kadar çocukları da dahil 

olmak üzere, 1 (2) bendi durumlarında sayılmaz ve hane halkı olarak dikkate 

alınmaz. 

(2) 1. fıkra gereğince işbu yasaktan muaf olan kalabalıklar şartlar: İş ve hizmet 

işletmesinin ayakta durdurmak, şirket içinde yapılan işlevler veya sosyal bakım, 

ayrıca kamu güvenlik düzen alanlarını kapsamında görevler. 

 

Madde 11 

Diğer Etkinlikler 



(1) Etkinlik düzenleyen kişilerin 4. md. gereğince hijyen talimatlarını dikkate almak, 

6. md. gereğince hijyen konseptini daha önceden hazırlamış olmalı ve 7. md. 

gereğince veri çalışması uygulamasını yapmak zorundadır. 8. md. gereğince giriş ve 

katılım yasağı geçerlidir. Etkinlik esnasında 9. md. gereğince iş güvenliği talimatları 

dikkate alınmalıdır. 

(2) Etkinlik düzenlenmesi yasaktır. İstisnalar şunlardır: 

1. 5. fıkra kapsamına girmiyorlarsa şayet özel ve kamu hukukuna bağlı tüzel 

kişilerin gerekli kurul toplantıları, hukuki yetkiye sahip veya sahip olmayan 

şirketlerin ve toplulukların, şirket toplantıların ve tarif partnerlerin etkinlikleri, 

2. En fazla on kişiyi içeren nikah törenleri; eşlerin çocukları ve md. 5 fıkra 2 ve 3 

anlamında aşılanmış veya iyileşmiş kişiler sayılmaz,  

3. Korona Yönetmeliği Okul içinde aksi belirtilmedikçe, Mesleki Eğitim Yasası veya 

El Sanatları Kanunu'na uygun mesleki eğitimin yanı sıra sınavlar ve sınav 

hazırlıkları; 

4. 15. md. 3. fıkra gereğince üniversite eğitimine istinaden etkinlikler 

5. SGB VIII md. 16 kapsamındaki hizmetler ve tedbirler, Aile Eğitimi ve Erken 

Yardımlar Korona Yönetmeliği ölçüsündeki erken yardımlar sahasındaki 

etkinlikler ile SGB VIII md. 11, 13, 14, 27 ila 35a arası, md. 41 ila 42e arası 

uyarınca (md. 42a fıkra 3a hariç olmak üzere) sağlanan yardımlar veya 

önlemler bağlamında gerçekleştirilen çocuk ve gençlik refahı için etkinlikler, 

6. İş, görev ve işletme veya sosyal bakım/tedbir konularında zoraki gerekli ve 

ertelenmeyen etkinlikler, 

7. İş piyasası uygulamaları ve diğer mesleki ilerleme eğitimleri, ayrıca dil ve uyum 

kursları olmak üzere, 

8. Uygulamalı ve teorik sürüş, tekne ve uçuş okulu eğitimi ile pratik ve teorik 

incelemenin yanı sıra Karayolu Trafik Yasası'nın 2b maddesine ve Karayolu 

Trafik Yasası'nın 4a maddesi uyarınca ileri seminerlerin uygulanması, 



9. Eğitmenler için bir test konseptinin mevcut olduğu ilk yardım kurslarının 

uygulanması; katılım için, katılımcıların md. 5 anlamında bir  test, aşı, iyileşme 

belgesi gereklidir ve 

10. En fazla beş öğrenciden oluşan gruplara özel ders vermek. 

2. bentte aksi belirtilmedikçe, en fazla 100 katılımcıya izin verilir. Katılımcı sayısına 

çalışan veya diğer müdahiller dahil değildir. 

(3) Katılımcı sayısını sınırlamadan, aşağıdakilere izin verilir: 

1. Md. 13 anlamında adaylık ve kampanya etkinlikleri ve partiler, seçim dernekleri 

ve bireysel adayların adaylıkları için parlamento ve yerel seçimler için gerekli 

destekleyici imzaların toplanmasının yanı sıra referandumlar, halkoylamaları, 

vatandaşların dilekçeleri, hane halkı başvuruları ve semt meclisleri, 

2. Yetkilendirme prosedürleri ve diğer devlet sınavları bağlamında konuya özgü 

çalışma yetenek testleri; organizatör, özellikle md. 5 anlamında bir  test, aşı, 

iyileşme belgesi kanıtına bağlı olarak yüz yüze katılımı sağlayabilir, 

3. Seyircisiz gerçekleştiği sürece üst düzey veya profesyonel spor etkinlikleri.  

(4) Md. 10 fıkra 1 uyarınca izin verilen etkinlikler için fıkra 1 ve 2 geçerli 

olmayacaktır. 

(5) 1 ila 2. fıkralar, kamu güvenliği ve düzenini, adaletin idaresini veya genel çıkara 

yönelik hizmet veya hizmetlerin sağlanmasını amaçlayan olayların yanı sıra yasama, 

yargı ve yürütme organlarının kurum, organ ve diğer organlarının yanı sıra onay 

prosedürlerinin planlanması, ödenek testlerinin planlanması bağlamındaki tartışmalar 

ve sözlü işlemler de dahil olmak üzere özyönetim organlarının etkinlik ve toplantıları 

için geçerli olmayacaktır. 

(6) İnsan grubunun katılacağı etkinliğin zamanlaması ve mekan olarak kısıtlanmış, 

amacı belirlenmiş bir olayın etkinlik sahibi tarafından belirlenmiş olması 

gerekmektedir. 

 



Madde 12 

Seçimler ve Oylamalar 

(1) Belediye seçimleri ve referandum durumunda, ve ayrıca belediye seçim 

komitesinin diğer toplantılarında seçim etkinliği ve seçim sonuçlarının sayılması ve 

belirlenmesi için 2 ila 6 arası fıkralar geçerlidir. Bu Yönetmeliğin amaçları 

doğrultusunda seçim binası, seçim kurulları ve seçim kurullarının sandık ve toplantı 

odalarına ek olarak, seçim döneminde halka açık olan binadaki diğer tüm odaları, 

seçim sonucunun sayılması ve belirlenmesi sırasında belediye seçim kurulunun diğer 

toplantılarını da kapsayacaktır. 

(2) Belediye başkanı en azından 4 üncü maddenin 1. fıkrasının 1, 2, 3, 6 ve 8. 

cümlelerinde belirtilen hijyen şartlarını yerine getirecektir. Seçim komiteleri ve seçim 

kurulları üyeleri ve yardımcı personel için md. 9 içinde yazılı sağlık ve güvenlik 

gerekliliklerine uyulmalıdır. Sandık odasına girmeden önce, her kişi ellerini 

dezenfekte etmelidir. 

(3) Kamusal yayın ilkesi çerçevesinde seçim binasında bulunanlar için aşağıdaki 

hususlar uygulanır: 

1. Md. 7 fıkra 1 bent 1 uyarınca iletişim bilgilerinizi vermekle yükümlüsünüz, seçim 

kurulu bu verileri toplama hakkına sahiptir, seçim kurulu başkanı toplanan 

verileri kapalı bir zarf içinde belediye başkanına teslim etmelidir; belediye 

başkanı, Md. 7 fıkra 1 bent 1 uyarınca verileri işlemek zorundadır; 

2. Md. 3 fıkra 3 cümle 2 durumunda, bu kişiler 08.00 ila 13.00 saatleri arasında ve 

13.00 ila 18.00 saatleri arasında en çok 15 dakika bulunabilir, posta oy 

odalarında en çok 15 dakika; seçim kurulu üyeleri ve yardımcı personel ile en 

az iki metrelik bir mesafe bırakılmalıdır. 

(4) Seçim binasına giriş, şu kimselere yasaktır 

1.  Korona virüs ile bağlantılı olarak izolasyon yükümlülüğüne tabi olanlar, 

2.  Korona virüs enfeksiyonun tipik semptomlarını, yani nefes darlığı, yeni başlayan 

öksürük, ateş, koku veya tat kaybı gösterenler; 



3.  3. maddenin 2. fıkrasının 14. bendine aykırı olarak, 3. maddenin 3. fıkrası 

uyarınca maske takmama istisnası bulunmaksızın bir cerrahi maske veya 

solunum maskesi takmayanlar veya 

4.  Fıkra 3 cümle 1'e aykırı olarak, iletişim bilgilerinin tamamını veya bir kısmını 

vermeye hazır olmayanlar. 

(5) Oy pusulalarının, Belediye Seçim Kanununun 37a maddesi uyarınca başka bir 

seçim bölgesine veya bir posta oy kurulunun toplantı odasına taşınması durumunda, 

seçim bölgesinde 50'den az oy kullanılmış olduğu için, farklı hanelerden birden fazla 

kişi aynı araç içinde seyahat edebilir. Kişilerin md. 3 fıkra 1 çerçevesinde bir solunum 

maskesi takmaları gerekmektedir. Madde 3 fıkra 3 cümle 2 bundan etkilenmez. 

(6) Seçmenler, seçime katılmak veya oy kullanmak için Enfeksiyondan Korunma 

Yasası kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır. Aynı durum seçim 

kurulları ve seçim kurulu başkanları ve seçim veya oylamaya katılmak üzere yardımcı 

personel ve seçim binasında veya seçim kurullarının tanıtım ilkesine dayalı halk 

toplantılarına kalmak isteyen kişiler için de geçerlidir. 

 

Madde 13 

Anayasanın 8. Maddesi Gereğince Toplanmalar 

(1) 10. ve 11. md. gereğince anayasanın 8. fıkraya istinaden toplanma özgürlüğü 

kapsamında toplanmalara izin verilmiştir. 

(2) Toplanma yönetimi 2. md. gereğince mesafeyi korumak, 4. md. gereğince ise 

yetkili mercilerin vermiş olduğu hijyen talimatlarını dikkate almak zorundadır. 

(3) Enfeksiyondan korunma kurallarının yeterli olmaması durumunda, toplanmalar 

yasaklanabilir. 

 

Madde 14 

Dinsel, İnançsal ve Fikri Toplulukların Etkinlikleri ve Cenaze Törenleri 



(1) 10. ve 11. maddelerden farklı olarak kilise ve dini ve inanç topluluklarının dini 

etkinliklerine izin verilmiştir. Dini bir etkinlik düzenleyen bir kişi 4. md. gereğince 

hijyen kurallarına uymak, 6. md. gereğince hijyen konsepti tasarlaması ve md. 7'ye 

uygun olarak veri işlemesi gerekir. 8. md. gereğince giriş ve katılım yasağı vardır. 1.-

3 arası bentler fikir toplulukları etkinliklerinde muadil şekilde uygulanır. 

(2) 10. ve 11. md gereğince defin, ölü yakma defni ve cenaze törenlerine izin 

verilmiştir. İşbu etkinlik düzenleyen kişilerin 4. md gereğince hijyen kurallarını dikkate 

almalıdır. Giriş ve katılım yasağı 8. md. tabiidir. 

 

 

4. Kısım: İşletme Yasakları ve Belirli Kurumlar ve İşletmeler İçin Enfeksiyondan 

Koruma Talimatları 

 

Madde 15 

Kurumlara dair işletme yasağı ve kısıtlamalar 

 

(1) Online hizmetleri dışında insan trafiğine yasak olan kurumlar: 

1. Md. 16 fıkra 3 bent 4 uyarınca çalıştırılırlarsa eğlence mekanları, kumar, şans 

oyunları bankaları, iddia yerleri dahil, iddia oyunlarının alındığı işletmeler 

dışında, 

2. Kültür ve sanat kurumları, özellikle tiyatro, opera ve konser salonları, müzeler, 

galeriler ve anıtlar, ayrıca sinemalar, istisnalar: araba sinemaları, araba 

konserleri ve araba tiyatroları; md. 16 fıkra 1 uyarınca galeriler ve anıtların 

işletilmesine izin verilir, 

3. Arşivler ve kütüphaneler; md. 16 fıkra 1 uyarınca operasyona izin verilir; 

Kütüphaneler, ilgili hijyen konsepti çerçevesinde sipariş edilen ve iade edilen 

malzemeyi alırken bundan muaf tutulabilir, 



4. Müzik, sanat ve gençlik sanatı okulları; bu kuraldan en fazla beş öğrenciden 

oluşan gruplar istisnadır, ancak şan ve üflemeli çalgılar dersleri yasaktır, 

5. Turistik seyahatler kapsamında seyahat otobüsleri, konaklama işletmeleri ve 

ücret karşılığı konaklama hizmeti veren diğer kurumlar, istisna: iş veya görev 

konularında gerekli olması durumunda. 

6.  Fuar, sergi ve kongre merkezleri, 

7. Eğlence parkları, hayvanat ve botanik bahçeler, ayrıca diğer serbest zaman 

kurumları, kapalı alanlar dışında, gezi tekneleri dahil, raylı müze araçlar ve 

turistik teleferikler; md. 16 (1) uyarınca zoolojik ve botanik bahçelerin 

işletilmesine izin verilir:, 

8. Resmi amaçlar, rehabilitasyon, okul sporları, çalışma, birinci sınıf veya 

profesyonel sporlar, düşük temaslı eğlence ve amatör sporlar için kullanım hariç 

olmak üzere kamu ve özel spor tesisleri ve spor tesisleri, 

9. Spor salonları, yoga stüdyoları ve benzeri tesislerde, resmi amaçlar dışında 

rehabilitasyon sporları, okul sporları, araştırma aktiviteleri, üst düzey veya 

profesyonel sporlar için kullanım hariç, 

10. Rehabilitasyon sporları, okul sporları, çalışma, üst veya profesyonel sporlar ve 

yeni başlayanlar için yüzme kursları için resmi amaçlar için kullanım hariç olmak 

üzere kontrollü erişime sahip yüzme, kapalı, termal, eğlenceli ve diğer 

hamamlar ve yüzme gölleri, 

11. Saunalar ve benzeri kurumlar, 

12. Restoran işletmeleri kanunu (GastG), 25. md. 2. fıkra kapsamında restoran 

işletmeleri, özellikle yiyecek ve içecek işletmeleri, nargile ve sigara barları dahil , 

istisnalar: dışarıya satış veya alım-teslim hizmetleri işletmeleri, yerinde yemek 

bölümleri kapatılmalı, ayrıca cümle 5 içindeki düzenlemeler kapsamında izinli 

konaklama hizmetlerinde ve tıbbi veya bakım hizmeti sunan kurumların yemek 

salonlarındaki yemek servisi bundan hariçtir,. 



13. Akademi yasası gereğince yüksek okullar ve akademilerde kantin ve 

kafeteryalar, , istisnalar: yiyecek ve içecek satışı, mekan-dışı-satış, yerinde 

yemek bölümleri kapatılmalı; 24. md. 2. fıkra 2. bent de geçerlidir, 

14. Hayvan salonları, hayvan kuaförleri ve hayvan bakımı ile ilgili benzeri kurumlar, 

hayvan pansiyonları dışında, md. 16 fıkra 3 bent 4 uyarınca işletilmeye izin 

verilir 

15. Düşük temaslı olduğu sürece ve iki haneden en fazla beş kişi ile 

kullanıldıklarında organizasyon türü veya durumundan bağımsız olarak dans 

okulları, bale okulları ve benzeri kurumlar, 

16. Kulüp ve diskotekler ve 

17. Fuhuş mekanları, genelevler ve benzeri kurumlar, ayrıca fuhuş yasası 2. md. 3. 

fıkra gereğince kurumlar. 

(2) Restoran kanunu (GastG) 25. md. 1. fıkra gereğince işletme kantinleri yiyecek-

içecek tüketimine kapanacaktır. Uygun alanlarda yiyecek ve içeceklerin teslim 

edilmesine izin verilmiştir. Şirketin uygun alanda ve 1. fıkra aksine mümkün olmaması 

durumunda, asgari mesafe olan 1,5 metre ve hijyen konseptinin uygulanması 

gerekmektedir. Ayrıca müşteri başına düşen on metrekareye dikkat edilmelidir. 

(3) Yüksek okul ve akademilerde yüz yüze eğitim akademi yasası gereğince 

erteleniyor, dijital formatlar ve diğer uzaktan eğitim formatlarına izin verilmiştir. 1. 

bentten bağımsız olarak rektörlük ve akademi idaresi yüz yüze etkinliklerine izin 

verebilir, bunların elzem olması ve elektronik iletişim ve komünikasyon teknolojilerle 

ile diğer uzaktan eğitim formatlar ile yapılamaması durumunda, özellikle birinci 

sömestrde okuyan ve mezuniyetlerine çok az kalmış veya mezuniyet için önemli 

sınavlar arifesinde bulunan öğrenciler için düzenlenecek etkinlikler için de. Rektörlük 

veya akademi yönetimi, özellikle md. 5 anlamında bir  test, aşı, iyileşme belgesi 

ibrazına bağlı olarak yüz yüze katılımı sağlayabilir. 24. md. 2. fıkra 2. ve 3. bent aynı 

şekilde geçerlidir.  

 



Madde 16 

Perakende, Mağaza ve Pazarlar, El Sanatları ve Hizmet Endüstrileri 

(1) Online perakendecilik de dahil olmak üzere karşılama teklifleri ve teslimat 

hizmetleri hariç olmak üzere perakende, perakende satış noktaları ve pazarların 

çalışmasına, yalnızca bireysel randevular üzerinde önceden anlaşma yapılarak izin 

verilecek ve her 40 metrekarelik perakende alanı için bir müşteriye izin verilecektir, 

bireysel randevular için müşteri başına sabit süreler tercih edilir ve verileri md. 7'ye 

(Click and Meet düzenlemesi) uygun olarak işleme yükümlülüğü geçerlidir. 

(2) Fıkra 1'den hariç tutulanlar şunlardır: 

1. Gıda ve içecek sektöründe perakende satış, direkt teminatçılar dahil olmak 

üzere, kasap, fırın ve pastaneler, 

2. İşletme kanunu düzenlemesi 67. md. gereğince haftalık pazarlar, 

3. Yemek dağıtımı yapan kurumların dağıtım yerleri, 

4. Eczane, aktar, bakım ürünleri satan işletmeler, sağlık ürünleri dükkanları, 

ortopedik ayakkabı teknisyeni, işitme cihazı dükkanları, optikler, bebek 

marketleri, 

5. Petrol ofisleri, 

6. Posta merkezler, paket hizmetleri bankalar ve ayrıca seyahat ve müşteri 

merkezleri, toplu taşıma için bilet satışı, 

7. Kuru temizleme ve çamaşırhaneler, 

8. Kitapçılar, dergi ve gazete satışı, 

9. Hayvan ihtiyaç maddeleri ve yem satış marketleri, 

10. Toptancılar ve 

11. Bahçe peyzaj dükkanları, çiçekçiler, ağaç okulları, bahçe, yapı marketleri ve 

Raiffeisen pazarları. 



Bent 1 içinde, kapalı odalar için, satış alanlarının büyüklüğüne bağlı olarak, aynı 

anda mevcut müşteri sayısı aşağıdaki gibi sınırlandırılır: 

1. On metrekareden küçük satış alanlarında en fazla bir müşteri, 

2. 800 metrekare kadar olan satış alanlarında toplam ve gıda satış alanlarında en 

fazla on metrekareye bir müşteri, 

3. Gıda satış alanları dışında, 800 metrekareden itibaren 800 metrekareye göre on 

metrekare başı bir müşteri ve 800 metrekareyi geçen alanlarda 20 metrekare 

başı en fazla bir müşteri, 

Alışveriş merkezleri için ilgili toplam satış alanı belirleyicidir. 

(3) Karışık ürünlerin satılması durumunda, 2. fıkra gereğince satışa izin verilmiştir. 

İşbu dükkanlar her zaman satışa sundukları ürünleri, %60 oranında olması 

durumuna, satmaya devam edebilir. Satışına izin verilmeyen ürünlerin her halükarda 

satılamaz ve işbu ürünlerin alansal olarak ayrılması gerekmektedir. Ürünlerin 

teslimatına geçerlidir; Fıkra 1 değişmeden kalır. Gel al hizmeti veren kuruluşlarda 

işletmecilerin, hijyen konseptini dikkate almaları ve belirli zaman çerçevesi 

belirlemeleri durumunda, ürün teslimatı yapmalarına izin verilmiştir.  

(4) Perakende satış işletmeleri ve pazarlar için, çok müşterilerin gelmesi 

beklenmesi durumunda, satış kampanyalarının uygulanması yasaklanmıştır. 

(5) Zanaat, hizmet sektörü, araç, zirai araçlar ve bisiklet tamirhaneler ve yedek 

parça satış noktaları, bu yönetmeliğin başka bir düzenlemesi nedeniyle 

yasaklanmamış ise açık kalacaktır. Zanaatkarlar ve hizmet sunan işletmelerde 

faaliyet dışında herhangi ürünün satışına izin verilmemiştir. İstisna: Telefon hizmeti 

veren işletmeler ise sadece hasar ve hasar tamiri, tamir veya bozuk aletlerin 

değişimi, hizmet sözleşmesi kapsamındaki ürünleri dışında bir şey satamazlar. Bent 

2 ve 3 durumunda, fıkra 2 bent 2 buna göre geçerlidir; fıkra 1 ve 2 uyarınca mal 

satışının kabul edilebilirliği etkilenmez. 

 



Madde 17 

Belirli Kurum ve İşletmeler İçin Genel Enfeksiyon Talimatlarının Geçerliliği 

(1) Aşağıda belirtilen kurum, imkan ve aktiviteleri işletme ve sunma durumunda, 

kişilerin 4. maddeyi kapsayan hijyen talimatlarını, 6. md. gereğince ise hijyen 

konseptini tasarlamalı ve 7. md. gereğince veri çalışması gerekmektedir. 

1. Yüksek okullar, akademi yasası gereğince akademiler, kütüphaneler, arşivler ve 

öğrenci hizmetleri dairesi, 

2. Müzeler, galeriler, sinemalar, araba sinemaları, tiyatrolar ve konserlerin yanı 

sıra zoolojik ve botanik bahçeleri ve anıtlar dahil olmak üzere sanat ve kültür 

kurumları, 

3. Müzik okulları, sanat okulları, gençlik sanat okulları, dans ve bale okulları, 

4. Bakım okulları, sağlık okulları, sosyal konulu okullar, can kurtarma ve meslek 

ilerleme ve meslek eğitimi bakım ve sağlık okullarını- Sosyal  İşler Bakanlığı 

yetkisi alanında, 

5. Sürücü kursuları, gemi ve uçuş okullarında teorik ve pratik sınavları dahil olmak 

üzere sürücü okulları, 

6. Her türlü diğer eğitim kurumları ve imkanları, 24. md 1. fıkra 1. bendi gereğince 

sınavların uygulanması, 

7. Kuaförlük, berber dükkanları, kozmetik, tırnak, masaj,  dövme ve piercing 

stüdyolarının yanı sıra fizyoterapi ve ergoterapi, konuşma terapisi, podiatri ve 

ayak bakımı gibi vücuda yakın hizmetlerin sağlanmasına yönelik kuruluşlar; 

hizmet, teklif veya faaliyet durumunda bir cerrahi maske veya bir solunum 

maskesi giyilemediği veya kalıcı olarak giyilemeyeceği sürece, hizmetin 

kullanımı için müşterinin md. 5 kapsamında bir test, bir aşı veya iyileşme 

belgesinin sunulması gerektirir; bu fizyoterapi ve ergoterapi, konuşma terapisi 

ve podiatrinin yanı sıra tıbbi ayak bakımı için geçerli değildir, 

8. Kamu ve özel spor alanlar ve spor mekanları, fitness ve yoga stüdyoları ile 

benzeri kurumlar dahil, 



9. Perakende satış işletmeleri, İşletme düzenlemesi 66.-68. md. gereğince 

talimatların istisnası, 7. md. dışında, md. 16 fıkra 1 tarafından emredilmediği 

takdirde, 

10. GastG 25. md. çerçevesinde konaklama tesisleri ve hizmetleri de dahil olmak 

üzere konaklama endüstrisi, GastG yasası 25. md. 1. fıkra 1. bent 

kapsamındaki yemekli işletmelerde 7. md. gereğince verilerinin işlenmesi 

yalnızca dışardan gelen müşteriler için gereklidir , 

11. Konaklama tesisleri ve ücret karşılığında geceleme hizmetleri sunan tesisler ve 

turistik gezi yapan seyahat otobüsleri, 

12. Fuarlar, sergiler ve kongreler, 

13. Oyun salonları, oyun bankolarıi bahis bayileri ve bahis kabul noktaları dahil 

olmak üzere eğlence mekanları. 

14. Güneşlenme stüdyoları. 

15. Hayvan pansiyonları ve md. 7 gereklilikleri dışında, hayvan salonları, hayvan 

kuaförleri ve benzeri hayvan bakım tesisleri; 

16. Saunalar ve benzeri tesisler, 

17. Açık-kapalı yüzme havuzları, termal, eğlence ve diğer havuzlar yanı sıra 

kontrollü erişime sahip yüzme gölleri ve 

18. Eğlence parkları ve gezi tekneleri, müze demiryolları ve turistik teleferikler de 

dahil olmak üzere kapalı alanlar da dahil olmak üzere diğer dinlence tesisleri. 

(2) 8. md. gereğince kurum ve tesisleri işleten kişilerin fıkra 1 uyarınca giriş ve 

katılım yasağı getirebilir. Bunun dışında 9. md. gereğince iş güvenliği kuralları dikkate 

alınmalıdır. 1. fıkra ve 1 ila 2 nolu bentler, şayet kurum kapsamındaki imkan ve 

aktiviteler 11. md. gereğince izinli bir etkinlik teşkil ediyorsa da geçerlidir. 8. md. 

çerçevesinde giriş ve katılım yasağı ayrıca 3. md. 2. fıkra, 1 ve 5 cümlelerde belirtilen 

ulaşım araçları, alanlar ve tesisler için de geçerlidir. 



(3) Fıkra 1 cümle 7 ve 14 uyarınca tesislerin hizmet sunmalarına yalnızca önceden 

randevu alınmışsa izin verilir. 

 

Madde 18 

Mezbahalar ve Tarımda Mevsimlik İşçilerin Kullanımı İçin Özel Enfeksiyon Koruma 

Gereksinimleri 

(1) Aşağıdaki tesislerde çalışanlar; 

1. Kesim ve parçalama alanında istihdam edildikleri sürece 30'dan fazla çalışana 

sahip kesim, parçalama, et işleme ve av hayvanı işleme tesisleri ve işlenmemiş 

etten gıda üreten ve işleyen diğer işletmeler ve 

2. Mevsimlik işçilik döneminde, özel ürünler de dahil olmak üzere 10'dan fazla 

mevsimlik işçi çalıştıran çiftlikler 

ilk faaliyete başlamadan önce korona virüs enfeksiyonu için md. 5 fıkra 1 uyarınca bir 

COVID-19 hızlı testinden geçer. 1. cümlede belirtilen hallerde kesim ve parçalama 

alanında 100'den fazla çalışanı olan işyerlerinin çalışanlarına md. 5 fıkra 1 uyarınca 

haftalık ek bir COVID-19 hızlı testi yükümlülüğü uygulanacaktır. 1. ve 2. cümlelerdeki 

test yükümlülüğünden md. 5 fıkra 2 ve 3 kapsamında aşılanmış veya iyileşmiş kişiler 

hariç tutulur. Test, aşı veya iyileşme belgeleri talep üzerine işletmeciye teslim 

edilecektir. Aksi garanti edilmediği sürece, testin organizasyonu ve finansmanı 

işletmecinin sorumluluğundadır. 

(2) Fıkra 1'de belirtilen tesislerin işletmecileri Madde 4'te belirtilen hijyen 

gerekliliklerine uyacak ve Madde 6 uyarınca bir hijyen konsepti hazırlayacaktır. Fıkra 

1 cümle 2 içerisinde belirtilen işyerlerinde kapalı alanların dışında bir cerrahi maske 

veya solunum maskesi takma zorunluluğu uygulanmaz. Madde 1'de belirtilen 

tesislerin işletmecileri, Madde 6 Fıkra 2'den farklı olarak hijyen konseptini yerel sağlık 

otoritesine sunmaları gerekecektir. Bir kusur bulunduğu takdirde, hijyen konsepti 

sağlık dairesinin gereksinimlerine göre derhal uyarlanmalıdır. 



(3) İşletmecinin talebi üzerine, yerel olarak sorumlu sağlık departmanı, işletmecinin 

belirli bir hijyen konsepti çerçevesinde sapmayı haklı kılan nedenler sunması halinde, 

bir çalışma alanındaki çalışanlar için 1. fıkraya göre test yükümlülüklerinde istisnalara 

izin verebilir. 

(4) İşletmeci, çalışanlar ve işletmeye gelen ziyaretçiler için verileri md. 7 uyarınca 

işlemekle yükümlüdür. Fıkra 1, cümle 2 durumunda, yalnızca çalışanların verileri 

işlenir. Madde 8 uyarınca ve fıkra 1 içinde emredilen testlerden geçmemiş ve aşı 

belgelerini ibraz etmeyenler için giriş ve katılım yasağı olacaktır.. 

(5) Madde 9'da belirtilen sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uyulmalıdır. Ayrıca, Fıkra 

1'de belirtilen tesislerin işletmecisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirecektir: 

1. Çalışanlar, özellikle korona salgınının neden olduğu iş akışları ve 

gereksinimlerdeki değişikliklerin yanı sıra korona virüs enfeksiyonun tipik 

semptomları, yani nefes darlığı, yeni başlayan öksürük, ateş, koku veya tat 

kaybı konusunda kapsamlı şekilde bilgilendirilmelidir; 

2. İkinci bendin 1. cümlesine atıfta bulunulan bilgi açıklamaları ve talimatlar, 

faaliyetin ilk başlangıcından önce, en az üç ayda bir ve yenilikler söz konusu 

olduğunda derhal yazılı ve sözlü sağlanmalı ve belgelenmelidir; 

3. Tüm çalışanları kişisel koruyucu ekipmanlarla donatılmalı ve bunları nasıl 

düzgün kullanacaklarını öğretilmelidir. 

 

Madde 19 

Sosyal İşler Bakanlığı ve Kırsal Alanlar Bakanlığı Yetki Sahasındaki Okullar 

(1) Md. 17 fıkra 1 cümle 4 çerçevesindeki okullar ve Kırsal Alanlar Bakanlığı'nın 

yetki sahasındaki okullarda yüz yüze eğitime katılan öğrencilere ve kurum huzurunda 

tesislerde çalışan personele, md. 5 (1) içinde atıfta bulunulan iki COVID-19 hızlı testi 

sunacaktır; Md. 5 fıkra 2 ve 3 kapsamında aşılanmış veya iyileşmiş kişiler hariç. 

Yapılacak testlerin zamanı ve organizasyonu okul yönetimi tarafından belirlenir. 



(2) Md. 5 anlamında bir test, bir aşı veya bir iyileşme belgesi ibraz etmeyen kişiler 

için, md. 8 uyarınca giriş ve katılım yasağı vardır. Bu yasak şu hallerde geçerli 

değildir:  

1. Ara ve bitirme sınavlarına veya not vermek için gerekli olan okul performans 

değerlendirmelerine katılım,  

2. Okul arazisine kısa süreli giriş için, bunun uzaktan eğitime katılım için kesinlikle 

gerekli olması halinde veya; 

3. Okulun kısa süreli çalışması için gerekli olan hizmet sağlayıcının girişi için veya 

çalışma saatleri dışında. 

Bent 2 cümle 1 durumunda, okul yönetimi, md. 5 anlamında kanıtı olmayan kişileri 

diğer sınav katılımcılarından ayırmak için uygun önlemleri almak zorundadır. 

 

2. Bölüm- Özel Düzenlemeler 

1. Kısım: Esas, Açılma Kademeleri ve Farklı Düzenlemeler 

 

Madde 20 

Esas 

24., 25. ve 26. maddeler gereğince çıkartılan hukuki düzenlemeler işbu yönetmeliğin 

önüne geçer, bu düzenlemenin dışına çıkan hükümlerin kararlaştırdığı durumunda. 

İşbu hukuki düzenlemenin md. 3, md. 10, md. 11. fıkra 2, md. 15 fıkra 1 ve 2, md. 19 

ve md. 2 hükümlerinden sapmalara yalnızca enfeksiyondan korunma için başkaca 

tedbirler öngördükleri takdirde izin verilir. 

 

Madde 21 

Açılma Kademeleri, Farklı Düzenlemeler 



(1) IfSG Md. 28b fıkra 1'e göre tedbirlerinin sona ermesiyle beraber, IfSG md. 28b 

fıkra 2 bent 1 uyarınca bir il veya ilçede, aşağıdaki düzenlemeler bu Yönetmeliğin 

ilgili düzenlemelerinin önüne geçer (Açılma kademesi 1): 

1. Md. 11 fıkra 2 bent 1 ve md. 15 fıkra 1 cümle 2'den farklı olarak, kültürel 

etkinliklerin, özellikle tiyatro, opera ve konser performanslarının yanı sıra film 

gösterimlerinin açık havada 100 izleyiciye kadar düzenlenmesine izin verilir, 

2. Md. 11 fıkra 2 bent 1'den farklı olarak açık havada 100 ziyaretçiye kadar 

konferanslar ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmesine izin verilir, 

3.  Md. 11 fıkra 2 bent 1'den farklı olarak, kapalı odalarda dans ve spor kursları 

hariç, on katılımcıya kadar gruplar için devlet okulları ve benzeri eğitim 

kurumları için kurslara izin verilir; açık havada en fazla 20 kişinin kurs 

hizmetinde kısıtlama olmaksızın katılmasına izin verilir, 

4. Md. 11 fıkra 2 bent 1'den farklı olarak, açık hava müze turlarına ve turistik 

etkinliklere, özellikle şehir ve doğa turlarına, en fazla 20 kişilik gruplar halinde 

izin verilir, 

5. Md. 11 fıkra 2 bent  2 cümle 1'e ek olarak, özel ve kamu hukuku kapsamındaki 

tüzel kişilerin komite toplantılarına, yasal olarak yetkin ve kısmen yasal olarak 

yetkili bulunulan şirket ve birliklere, işyeri toplantılarına ve toplu sözleşme 

taraflarının toplantılarına, md. 11 fıkra 5 kapsamında olmadıkça, açık havada 

100 katılımcıya kadar ve kapalı odalarda on katılımcıya kadar gruplar için 

toplantı ve etkinliklerine genel olarak izin verilir, 

6. Md. 11 fıkra 2 bent 2 cümle 6'ya ek olarak, çalışma, hizmet veya iş veya sosyal 

bakım hakkını sürdürmeye hizmet eden etkinliklere, açık havada 100 

katılımcıya kadar ve kapalı odalarda on katılımcıya kadar olan gruplara genel 

olarak izin verilir, 

7. Md. 11 fıkra 2 bent 2 cümle 10'dan farklı olarak, on öğrenciye kadar olan gruplar 

için özel ders vermeye izin verilir, 

8. Md. 11 fıkra 2 bent 1 ve fıkra 3 cümle 3'ten farklı olarak, açık havada 100 

seyirciye kadar olmak kaydıyla, sporcu sayısında bir sınırlama olmaksızın üst 



düzey ve profesyonel spor müsabakalarına, düşük temaslı amatör sporlarda ise 

20 sporcuya kadar izin verilir, 

9. Md. 15 fıkra 1 cümle 2'den farklı olarak, galerilerin, müzelerin ve anıtların 

çalışmasına genel olarak izin verilir, 

10. Md. 15 fıkra 1, cümle 3'ten farklı olarak, arşivlerin ve kütüphanelerin 

çalışmasına genel olarak izin verilir, 

11. Md. 15 fıkra 1 cümle 4 ve 15'ten farklı olarak, müzik, sanat, dans ve gençlik 

sanat okullarının şan ve üflemeli çalgı dersleri için azami beş öğrenciye kadar 

gruplar halinde faaliyette bulunmasına, dans ve bale dersi için ise azami on 

öğrenciye kadar gruplar halinde faaliyette bulunmasına izin verilir, 

12. Md. 15 fıkra 1 cümle 5'ten farklı olarak, konaklama tesislerinin ve burada 

belirtilen diğer tesislerin çalışmasına genel olarak izin verilir; yolculuğun 

başlangıç ve varış noktasının IfSG md. 28b fıkra 2 bent 1 uyarınca IfSG md. 

28b fıkra 1 içinde yazılı tedbirlerin geçerli olmadığı bir kentsel veya kırsal 

bölgede olması koşuluyla ve düzenli müsaade edilen yolcu sayısının yarısı 

kadarı dolulukta turist trafiğinde yolcu otobüslerinin çalışmasına izin verilir, 

13. Md. 15 fıkra 1 cümle 7'den farklı olarak, hayvanat ve botanik bahçelerin 

çalışmasına genel olarak izin verilir; gezi teknelerinin yanı sıra müze ve turistik 

teleferiklerin işletilmesine, yolculuğun başlangıç ve varış noktasının IfSG md. 

28b fıkra 1 IfSG md. 28b fıkra 2 bent 1 uygun olarak tedbirlerin uygulanmadığı 

bir il veya ilçede bulunması ve düzenli olarak izin verilen yolcu sayılarının yarısı 

kadar doluluk koşuluyla izin verilir, 

14. Md. 15 fıkra 1 cümle 7'den farklı olarak, mini golf sahalarının, yüksek halat 

bahçelerinin, tekne kiralama yerleri ve diğer açık hava eğlence tesislerinin aynı 

anda azami 20 kişilik gruplar tarafından kullanılmasına izin verilir, daha geniş 

açık hava tesislerinde, birbirinden ayrı çok sayıda gruplara da izin verilir, 

15. Md. 15 fıkra 1 cümle 8'den farklı olarak, spor tesislerinin ve spor tesislerinin yanı 

sıra düşük temaslı açık hava eğlencesi ve amatör sporlar için karşılaştırılabilir 

tesislerin 20 kişiye kadar gruplar halinde çalışmasına izin verilir, bu, organize 

kulüp sporlarının yanı sıra spor tesisleri ve spor tesisleri dışındaki genel 



üniversite sporları için de geçerlidir; kapsamlı açık hava spor tesislerinde, 

eğlence ve amatör sporlarda birbirinden ayrı olarak uğraşan çeşitli insan 

gruplarına da izin verilir; 

16. Md. 15 fıkra 1 cümle 10'dan farklı olarak, yüzme havuzları, termal ve eğlenceli 

banyolar ve diğer banyoların yanı sıra kontrollü erişime sahip yüzme göllerinin 

açık alanlarının çalışmasına genel olarak izin verilir,  

17. Md. 15 fıkra 1 cümle 12'den farklı olarak, konaklama endüstrisinin, özellikle de 

Konaklama Tesisleri Kanunu (GastG) md. 25 fıkra 2 anlamında yemek ve 

restoran işletmelerinin (nargile ve sigara içilen barlar dahil) faaliyetine, aynı 

anda mevcut müşteri sayısının kapalı odalardaki 2,5 metrekare konuk alanı 

başına bir kişi ile sınırlandırılması ve dış alana müşteri sayısı ile sınırlama 

olmaksızın izin verilir; Faaliyete 06.00 ila 21:00 saatleri arasında izin verilir ve 

oturma yerleri farklı masalarda oturan kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe 

sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir; sigara içilmesine yalnızca açık havada izin 

verilir, 

18. Md. 15 fıkra 1 cümle 14'ten farklı olarak, hayvan salonları, hayvan kuaförleri ve 

benzeri hayvan bakım tesislerinin faaliyetine genel olarak izin verilir; 

19. Md. 15 fıkra 1 cümle 13 ve md. 15 fıkra 2'den farklı olarak, Akademiler Kanunu 

uyarınca üniversitelerde ve akademilerde kantinlerin, kafeteryaların ve GastG 

md. 25 fıkra 1 anlamında işyeri kantinlerinin işletilmesine genel olarak izin 

verilir; işletmeciler, hijyen konseptlerinin bir parçası olarak, tüm ziyaretçilerin 

minimum 1,5 metrelik mesafeyi korunabileceği şekilde uygulama yapar ve 

20. Md. 15 fıkra 3 bent 2'ye ek olarak, Rektörlük ve Akademi Yönetimi, 100 

katılımcıya kadar yüz yüze açık hava etkinliklerine ve önceden kayıt olmak 

üzere ve öğrenciler arasında asgari 1,5 metre mesafe olacak şekilde ve azami 

onar kişilik öğrenci gruplarına eğitim yerlerine erişime izin verebilir; ayrıca 

kütüphanelerle ilgili düzenlemeler aynen geçerlidir, üniversite, kütüphanelerdeki 

öğrenme yerlerine erişimi alt cümle 1 uyarınca ön kayıttan muaf tutabilir.. 

Alan veya kişi sınırı bent 1'de belirtilmedikçe, aynı anda mevcut ziyaretçi, katılımcı 

veya müşteri sayısı, umuma açık alanın 20 metrekaresi başına bir kişi ile sınırlıdır. 



(2) Fıkra 1 hükümlerinin zaten geçerli olduğu bir il veya ilçede, art arda 14 gün 

içinde yedi günlük insidans 100 eşiğinin altına düşerse ve fıkra 7 anlamında azalan 

bir eğilim varsa, fıkra 9'da atıfta bulunulan yürürlüğe girişten itibaren, fıkra 1'e ek 

olarak, aşağıdaki düzenlemeler bu Yönetmeliğin ilgili düzenlemelerinin önüne geçer 

(Açılma kademesi 2): 

1. Md. 11 fıkra 2 bent 1 ve md. 15 fıkra 1 cümle 2'den farklı olarak, kültürel 

etkinliklerin, özellikle tiyatro, opera ve konser performanslarının yanı sıra film 

gösterimlerinin, açık havada 250 katılımcıya veya kapalı salonlarda 100 

katılımcıya kadar düzenlenmesine izin verilir, 

2. Md. 11 fıkra 2 bent 1'den farklı olarak, açık havada 250 katılımcıya veya kapalı 

odalarda 100 katılımcıya kadar konferans ve bilgilendirme etkinlikleri 

düzenlenmesine izin verilir, 

3. Md. 11 fıkra 2 bent 1'den farklı olarak, müze turları ve kapalı salonlardaki turistik 

etkinliklere, özellikle rehberli turlara en fazla 20 kişilik gruplar halinde izin verilir, 

4. Md. 11 fıkra 2 bent 1'den farklı olarak, yetişkin eğitim merkezleri ve benzeri 

eğitim kurumları için 20 katılımcıya kadar olan gruplar için kurslara izin verilir, 

5. Md. 11 fıkra 2 bent 2 cümle 1'e ek olarak, özel hukuk ve kamu hukuku 

kapsamındaki tüzel kişilerin, yasal olarak yetkili ve kısmen yasal olarak yetkin 

şirketler ve toplulukların komite toplantıları, işyeri ve toplu sözleşme taraflarının 

toplantılarına, md. 11 fıkra 5 kapsamına girmedikleri sürece açık havada en 

fazla 250 katılımcıya ve kapalı odalarda en fazla 100 katılımcıya kadar genel 

olarak izin verilir, 

6. Md. 11 fıkra 2 bent 2 cümle 6'ya ek olarak, açık havada 250'ye kadar katılımcı 

ve kapalı odalarda 100'e kadar katılımcı ile iş, resmi veya ticari faaliyetler veya 

sosyal refahı sürdürmeye hizmet eden etkinliklere genel olarak izin verilir, 

7. Md. 11 fıkra 2 bent 1 ve fıkra 3 cümle 3'ten farklı olarak, düşük temaslı amatör 

sporların yanı sıra üst düzey ve profesyonel sporlardaki yarışma etkinlikleri, 

sporcu sınırlaması olmaksızın ve açık havada 250 seyirciye veya kapalı 

odalarda 100 seyirciye kadar izin verilir. 



8. Md. 15 fıkra 1 cümle 1'den farklı olarak, eğlence tesislerinin, oyun salonlarının, 

oyun banklarının ve bahis dükkanlarının işletilmesine, kapalı odalarda aynı 

anda mevcut olan müşteri sayısı sınırlı olmak üzere, tahsis edilen alanın her 2,5 

metrekaresi için bir kişi ile sınırlandırılarak izin verilir. 06:00 - 22:00 saatleri 

arasında çalışmaya izin verilir ve oturma yerleri, farklı oyun makinelerinde veya 

masalarında insanlar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde 

düzenlenmelidir; sadece açık havada sigara içilebilir, 

9. Md. 15 fıkra 1, cümle 4 ve 15'ten farklı olarak, 20 öğrenciden oluşan gruplar için 

müzik, sanat, gençlik sanat okulları, dans ve bale okulları ve benzeri tesislerin 

işletilmesine izin verilir; 

10. Md. 15 fıkra 1 cümle 6'dan farklı olarak, fuar, sergi ve kongre merkezlerinin 

çalışmasına genel olarak izin verilir, 

11. Md. 15 fıkra 1, cümle 8 ve 9'dan farklı olarak, spor tesislerinin ve spor 

merkezlerinin yanı sıra fitness ve yoga stüdyolarının yanı sıra düşük temaslı 

boş zaman ve amatör sporlar için benzer tesislerin işletilmesine genel olarak 

izin verilir; bu, organize kulüp sporlarının yanı sıra spor tesisleri ve spor tesisleri 

dışındaki genel üniversite sporları için de geçerlidir, 

12. Md. 15 fıkra 1, cümle 10 ve 11'den farklı olarak, fıkra 1 bent 1 cümle 12 

uyarınca izin verilen sayıda konaklamalarla bağlantılı olarak banyo, sauna ve 

benzeri tesislerin çalışmasına izin verilir;  

13. Md. 15 fıkra 1, cümle 10 ve 11'den farklı olarak, 10 kişilik gruplar için sauna ve 

benzeri tesislerin ve banyoların çalışmasına genel olarak izin verilir, 

14. Md. 15 fıkra 1 cümle 12'den farklı olarak, konaklama endüstrisinin, özellikle de 

Konaklama Tesisleri Kanunu (GastG) md. 25 fıkra 2 anlamında yemek ve 

restoran işletmelerinin (nargile ve sigara içme barları dahil) faaliyetine, aynı 

anda mevcut müşteri sayısının kapalı odalardaki 2,5 metrekare konuk alanı 

başına bir kişi ile sınırlandırılması ve dış alana müşteri sayısı ile sınırlama 

olmaksızın izin verilir; Faaliyete 06.00 ila 22:00 saatleri arasında izin verilir ve 

oturma yerleri farklı masalarda oturan kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe 



sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir; sigara içilmesine yalnızca açık havada izin 

verilir, 

15. Md. 15 fıkra 3 bent 2'ye ek olarak, 100 katılımcıya kadar yüz yüze etkinliklerin 

düzenlenmesine rektörlük ve akademi yönetimi tarafından izin verilebilir. 

1. bentte kişilere bir sınır konulmadıkça, aynı anda katılan ziyaretçi, katılımcı veya 

müşteri sayısı, umuma açık alanın her 20 metrekaresi başına bir kişi ile sınırlıdır. 

(3) Fıkra 2 hükümlerinin halen geçerli olduğu bir il veya ilçede arka arkaya 14 gün 

daha, yedi günlük insidans 100 eşiğinin altına düşerse ve fıkra 7 çerçevesinde bir 

düşme eğilimi görülürse, fıkra 9 uyarınca yürürlüğe girmesinden sonra fıkra 1 ve 2'ye 

ek olarak aşağıdaki düzenlemeler bu Yönetmeliğin ilgili düzenlemelerinin önüne 

geçer (Açılma kademesi 3): 

1. Md. 11 fıkra 2 bent 1 ve md. 15 fıkra 1 cümle 2'den farklı olarak, kültürel 

etkinliklerin, özellikle tiyatro, opera ve konser performanslarının yanı sıra film 

gösterimlerinin, açık havada 500 katılımcıya veya kapalı salonlarda 250 

katılımcıya kadar düzenlenmesine izin verilir, 

2. Md. 11 fıkra 2 bent 1'den farklı olarak, açık havada 500 katılımcıya veya kapalı 

odalarda 250 katılımcıya kadar konferans ve bilgilendirme etkinlikleri 

düzenlenmesine izin verilir, 

3. Md. 11 fıkra 2 bent 2 cümle 1'e ek olarak, özel hukuk ve kamu hukuku 

kapsamındaki tüzel kişilerin, yasal olarak yetkili ve kısmen yasal olarak yetkin 

şirketler ve toplulukların komite toplantıları, işyeri ve toplu sözleşme 

taraflarının toplantılarına, md. 11 fıkra 5 kapsamına girmedikleri sürece açık 

havada en fazla 500 katılımcıya ve kapalı odalarda en fazla 250 katılımcıya 

kadar genel olarak izin verilir, 

4. Md. 11 fıkra 2 bent 2 cümle 6'ya ek olarak, açık havada 500'e kadar katılımcı 

ve kapalı odalarda 250'ye kadar katılımcı ile iş, resmi veya ticari faaliyetler 

veya sosyal refahı sürdürmeye hizmet eden etkinliklere genel olarak izin verilir, 

5. Md. 11 fıkra 2 bent 1 ve fıkra 3 cümle 3'ten farklı olarak, düşük temaslı amatör 

sporların yanı sıra üst düzey ve profesyonel sporlardaki yarışma etkinlikleri, 



sporcu sınırlaması olmaksızın ve açık havada 500 seyirciye veya kapalı 

odalarda 250 seyirciye kadar izin verilir. 

6. Md. 15 fıkra 1 cümle 1'den farklı olarak, eğlence tesislerinin, oyun salonlarının, 

oyun banklarının ve bahis dükkanlarının işletilmesine, kapalı odalarda aynı 

anda mevcut olan müşteri sayısı sınırlı olmak üzere, tahsis edilen alanın her 

2,5 metrekaresi için bir kişi ile sınırlandırılarak izin verilir. 06:00 - 01:00 saatleri 

arasında çalışmaya izin verilir ve oturma yerleri, farklı oyun makinelerinde 

veya masalarında insanlar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde 

düzenlenmelidir; sadece açık havada sigara içilebilir, 

7. Md. 15 fıkra 1 cümle 6'dan farklı olarak, fuar, sergi ve kongre merkezlerinin 

işletilmesine genel olarak izin verilir, 

8. Md. 15 fıkra 1 cümle 7'den farklı olarak, eğlence parklarının ve eğlence 

tesislerinin çalışmasına genel olarak izin verilir: 

9. Md. 15 fıkra 1, cümle 8 ve 9'dan farklı olarak, spor tesislerinin ve spor 

merkezlerinin yanı sıra fitness ve yoga stüdyolarının yanı sıra düşük temaslı 

boş zaman ve amatör sporlar için benzer tesislerin işletilmesine genel olarak 

izin verilir; bu, organize kulüp sporlarının yanı sıra spor tesisleri ve spor tesisleri 

dışındaki genel üniversite sporları için de geçerlidir, 

10. Md. 15 fıkra 1 cümle 10'dan farklı olarak, banyoların çalışması genel olarak izin 

verilir, 

11. Md. 15 fıkra 1, cümle 11'den farklı olarak, saunaların ve karşılaştırılabilir 

tesislerin çalışmasına genel olarak izin verilir, 

12. Md. 15 fıkra 1 cümle 12'den farklı olarak, konaklama endüstrisinin, özellikle de 

Konaklama Tesisleri Kanunu (GastG) md. 25 fıkra 2 anlamında yemek ve 

restoran işletmelerinin (nargile ve sigara içilen barlar dahil) faaliyetine, aynı 

anda mevcut müşteri sayısının kapalı odalardaki 2,5 metrekare konuk alanı 

başına bir kişi ile sınırlandırılması ve dış alana müşteri sayısı ile sınırlama 

olmaksızın izin verilir; Faaliyete 06.00 ila 01:00 saatleri arasında izin verilir ve 

oturma yerleri farklı masalarda oturan kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe 



sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir; sigara içilmesine yalnızca açık havada izin 

verilir, 

13. Md. 15 fıkra 3 bent 2'ye ek olarak, 250 katılımcıya kadar olan etkinliklerin 

düzenlenmesine Rektörlük ve Akademi Yönetimi tarafından izin verilebilir. 

1. bentte kişilere bir sınır konulmadıkça, aynı anda katılan ziyaretçi, katılımcı veya 

müşteri sayısı, umuma açık alanın on metrekaresi başına bir kişi ile sınırlıdır. 

(4) 1'den 3'e kadar olan açılma kademeleri durumunda, GewO md. 66 ve 68 

anlamında md. 16 fıkra 1 içindeki Click and Meet düzenlemesi bağlamında 

perakende satış yerlerine, mağazalara ve marketlere önceden randevu almadan md. 

5 çerçevesinde bir test, aşı veya yaratılış kanıtı sağlamak kaydıyla, her 40 

metrekarelik satış alanı başına bir yerine iki müşteri hakkı tanınır.  

(5) Art arda beş gün boyunca, yedi günlük insidans bir il veya ilçede 50 eşiğinin 

altına düştüğünde, fıkra 9'da belirtilen yürürlüğe girişten itibaren şunlar geçerli olur: 

1. Md. 10 fıkra 1 bent 1 cümle 2'den farklı olarak toplanmalar, özel toplantılar ve 

özel etkinlikler için, üç haneden en fazla on kişi sınırı uygulanır; 14 yaşına 

kadar olan ilgili hanelerin çocukları sayılmaz; buna ek olarak, herhangi bir 

sayıda haneden 14 yaşına kadar en fazla beş çocuk daha eklenebilir,, 

2. GewO Kanunu'nun 66 ve 68'inci maddeleri anlamında perakende, perakende 

ve marketlerin işletilmesine genel olarak izin verilir; Md. 16 fıkra 1, 3 ve fıkra 5 

bent 2 ve 3 geçerli olmaz; Md. 16 fıkra 2 bent 2 ve 3 ve fıkra 4 aynen geçerli 

kalır, 

3. Md. 15 fıkra 1 cümle 2, 3 ve 7'den farklı olarak kütüphanelerin, arşivlerin, 

müzelerin, galerilerin, hayvanat ve botanik bahçelerinin ve anıtların işletilmesine 

genel olarak izin verilir; Md. 16 fıkra 1 bunun için geçerli değildir. 

1. bent, il veya ilçedeki yedi günlük insidans art arda üç gün boyunca 50 eşiğini 

aşarsa, fıkra 9 uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık geçerli olmayacaktır. 1. 

bentte atıfta bulunulan hallerde, fıkra 9'a göre yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, fıkra 

2 ve 3'te belirtilen koşullardan farklı olarak, 3. açılma aşamasına geçilir; bu durumda 

3. açılma aşamasının yürürlükten çıkışı fıkra 6 ve 7'ye göre yapılır. 



(5a) Bir şehir veya ilçede art arda beş gün boyunca, yedi günlük insidans 35 eşiğinin 

altına düşerse, md. 9'da belirtilen yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aşağıdakiler 

geçerli olacaktır: 

1.  1., 2. ve 3. fıkralarda ve 3 ve 4. cümlelerde belirtilen etkinliklere, hizmetlere ve 

tesislere erişim veya katılım durumunda, bunlar sadece açık havada 

gerçekleştiği sürece, fıkra 8'in ilk bendine uygun olarak test, aşı veya iyileşme 

kanıtı sunma yükümlülüğü yoktur; 

2.  Md. 11 fıkra 2 cümle 1'den farklı olarak, dans etkinlikleri hariç, md. 15 fıkra 1 

cümle 12 anlamında restoran/lokanta kuruluşlarında, md. 8 bent 1 uyarınca test, 

aşı veya iyileşme kanıtı sunan 50 kişiye kadar kutlamalara izin verilir, 

3.  Md. 15 fıkra 1 cümle 6'dan farklı olarak, ziyaretçi başına yedi metrekare alan 

sınırına sahip fuar, sergi ve kongre merkezlerinin işletilmesine izin verilir ve 

4.  Fıkra 3 cümle 1, 2, 3, 4, 5'ten farklı olarak, burada anılan kişi gruplarının en 

fazla 750 kişiye açık havada izin verilir.  

İl veya ilçedeki yedi günlük insidans üç gün boyunca 35 eşik değerini aşmışsa, fıkra 9 

uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1. fıkra uygulanmaz. 

(6) Bir il veya ilçede 2. ve 3. fıkralarda belirtilen durumlarda artan bir eğilim 

olduğunda, daha düşük açılma kademesinin kuralları fıkra 9 uyarınca yürürlüğe 

girişten itibaren uygulanır.  

(7) Fıkra 2 ve 3 anlamında bir düşüş eğilimi, ilgili açılma kademesinin ilk gününden 

itibaren art arda 14 gün içinde, yedi günlük insidans, ilgili açılma kademesinin ilk 

günündeki yedi günlük insidansı ortalamasının altında olduğunda var demektir. İlgili 

ilgili açılış kademesinin ilk gününden itibaren 14 ardışık gün içinde, yedi günlük 

insidans ortalaması ilgili açılma kademesinin ilk günündeki yedi günlük insidansın 

üzerindeyse, bir yükselme eğilimi vardır; Burada yedi günlük insidans 50 eşik 

değerini geçmezse, trend artışı yok kabul edilir. 2 veya 3. açılma kademelerine 

girildikten sonra, eğilimler iki haftada bir kontrol edilir. 

(8) 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarda ve fıkra 5a cümle 2'de belirtilen tesis, işletme ve 

etkinliklere erişime veya 1, 2 ve 3. fıkralarda belirtilen hizmet veya etkinliklere 



katılıma ancak md. 5 anlamında bir test, aşı veya iyileşme kanıtının sunulmasından 

sonra izin verilir; md. 8 uyarınca giriş ve katılım yasağı vardır. Sağlayıcılar ve 

işletmeciler kanıtları kontrol etmekle yükümlüdür. Öğrencilerin, okulları tarafından 

onaylanmış 60 saatten daha eski olmayan bir negatif test sunmaları yeterlidir.. 

Konaklama kuruluşları ve ücret karşılığında konaklama hizmeti sunan diğer işletmeler 

için, bir kez aşı veya iyileşme kanıtının sunulması veya kalış süresi boyunca her üç 

günde bir bent 1'e göre test kanıtı sunulması yeterlidir; SchAusnahmV md. 2 cümle 5 

uyarınca iyileşme kanıtı sunulmuşken altı aylık konaklama süresi bittiğinde, alt cümle 

1 varyant 3 uygulanacaktır.  

(9) Fıkra 1 bent 3 ve fıkra 2, 3, 4, 5 ve 6 uyarınca bulunulan durumlarda, yetkili 

sağlık müdürlüğü, Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan yedi günlük 

insidansa dayanarak, 1 ila 6 arası fıkraların koşullarının yerine getirildiği derhal yerel 

olarak duyurulacaktır. Bu durumlarda, resmi yürürlük yerel duyurudan sonraki gün 

başlar. 

(9a) Fıkra 5 bent 3 ve fıkra 5a bent 1'e göre ölçü kabul edilen günlerin sayımına 7 

Haziran 2021'den önceki beş gün dahil edilir; bu durumda, yetkili makam 6 Haziran 

2021'de fıkra 5 bent 3 veya 5a bent 1 cümle hükümlerinin ilgili yasal etkilerinin 7 

Haziran 2021'de yürürlüğe gireceğini duyurur. 

(10) Yetkili makamlar, önemli  bir nedenle, bu Yönetmelik veya bu Yönetmelik 

kapsamında belirtilen şartlarda farklı uygulamalara izin verebilir.  

(11) Sosyal İşler Bakanlığı'nın da onayı alınarak yetkili makamlar model projelere 

onay verebilir. Model projeler Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme 

sonrasında değerini kanıtlamış olduğunda, talep üzerine benzer daha çok projeye 

olanak sağlayabilir. 

 

2. Kısım: IfSG Md. 28b İçin İlave Tedbirler, Eklemeler 

 

Madde 22 

İlave Tedbirler 



(1) Yetkili makamların enfeksiyondan korunmak için daha geniş kapsamlı önlemler 

alma hakkı, bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen düzenlemelerden 

etkilenmez. 

(2) Yetkili makamlarca belirlenen kamusal alanlarda alkol dağıtımı ve tüketimi 

yasaktır. 

(3) Sosyal İşler Bakanlığı, hizmet ve teknik denetim çerçevesinde, son derece 

yüksek riskli enfeksiyon (sıcak nokta stratejisi) durumunda tamamlayıcı bölgesel 

önlemler için yetkili makamlara talimatlar verebilir. 

 

Madde 23 

IfSG Md. 28b İçin Eklemeler 

IfSG md. 28b fıkra 1 ve 3 uyarınca tedbirlerin geçerli olduğu veya artık 

uygulanmadığı günün olağan bildirimi yetkili sağlık müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

Geçerlilikleri durumunda, IfSG md. 28b fıkra 1 ve 3'e ek olarak şunlar da geçerlidir: 

1. Mesleki eğitim kurumlarında, IfSG md. 28b fıkra 3 bent 2 uyarınca yalnızca özel 

donanımlı tesislerde veya pratik ilgiye sahip öğrenme ortamlarında 

gerçekleştirilebilen mesleki eğitim teklifleri için pratik eğitim bileşenleri, Mesleki 

Eğitim Yasası (BBiG) md. 2 fıkra 1 bent 3 uyarınca nöbetleşeme eğitim 

kısıtlamasından muaftır, 

2. Mesleki eğitim kurumlarında, IfSG md. 28b fıkra 3 bent 3 uyarınca, okul dışı 

yetişkin eğitim kurumları ve benzeri kurumlarda yalnızca özel donanımlı 

tesislerde veya pratik ilgiye sahip öğrenme ortamlarında gerçekleştirilebilen 

mesleki eğitim teklifleri için pratik eğitim bileşenleri, Mesleki Eğitim Yasası 

(BBiG) md. 2 fıkra 1 bent 3 uyarınca yüz yüze eğitim kısıtlamasından muaftır, 

3. Mezuniyetten hemen önce veya mezuniyet ile ilgili ara sınavlara girecek olan 

öğrenciler ve üniversitelerde pratik eğitim bileşenleri için etkinlikler, IfSG md. 

28b fıkra 3 bent 3'te belirtilen yasaktan muaftır. 



4. Md. 17 fıkra 1 cümle 4 kapsamındaki kurumlarda ve Kültür Bakanlığı ve Kırsal 

Alan Bakanlığı sorumluluğundaki meslek yüksekokullarında ilgili eğitim 

sınıflarında, bitirme sınıfları, sınav hazırlıkları ve yalnızca özel donanımlı 

tesislerde veya pratik yapılabilen ders ortamlarında gerçekleşebilen pratik 

dersler IfSG md. 28b fıkra 3 bent 2'ye göre nöbetleşe eğitim kısıtlamasından ve 

IfSG md. 28b fıkra 3 bent 3'e göre yüz yüze eğitim yasağından muaftır, 

5. Genel devam eden eğitim alanında sınava hazırlık derslerinin uygulanması md. 

28b fıkra 3 bent 3 IfSG uyarınca yasaktan muaftır, 

6. Md. 14 fıkra 1 ve 2 kapsamındaki etkinlikler söz konusu olduğunda, kapalı 

odalarda topluca şarkı söylemek yasaktır ve 

7. IfSG md. 28b fıkra 1 bent 1 cümle 6 durumunda, geniş alana yayılmış açık hava 

spor tesislerinde birbirinden ayrı gruplar halinde amatör ve boş zaman sporu 

yapanlara izin verilir. 

Bu Yönetmeliğin ek düzenlemeleri ve bu Yönetmeliğe dayanan düzenlemeler IfSG 

md. 28b fıkra 1 ve 3'ten etkilenmez. 

 

 

3. Kısım: Düzenleme yetkisi 

 

Madde 24 

Tesisler, İşletmeler, Hizmetler ve Faaliyetler İçin Düzenleme Yetkisi 

(1) Kültür Bakanlığı lfSG kanunu 32. md 2. bent gereğince 

1. Sorumluluk alanındaki okulların işletilmesi, güvenilir ilkokulun bakım hizmetleri 

ve esnek ikindi bakımı, okulda istifçilik ve istifçilik, gündüz bakımevleri, ilkokul 

destek sınıfları, okul anaokulları ve gündüz bakımevleri işletilmesini 

2. Md. 14 uyarınca etkinlikleri  



korona virüs enfeksiyonundan korunmak için koşulları, gereksinimleri ve diğer idari 

düzenlemeleri, özellikle hijyen gerekliliklerini, maksimum kişi sayısını, işletme 

yasaklarını, acil bakım düzenlemelerini ve operasyonların yeniden başlatılması için 

gereklilikleri belirleme yetkisi vardır. 

(2) Bilim Bakanlığı lfSG kanunu 32. md 2. bent gereğince Sosyal İşler Bakanlığı ile 

anlaşmalı olarak aşağıdaki işletmelere hukuki düzenleme yaparak izin verebilir 

1. Yüksek okullar, akademi yasası gereğince akademiler, kütüphaneler ve arşivler, 

2. Öğrenci hizmet daireleri ve 

3. Sanat ve kültür kurumları, 1 sayılı ve 5. fıkrada belirtilememesi durumunda, 

ayrıca sinemalar 

korona virüs koşulları ve gereksinimleri, özellikle hijyen gereksinimleri ile 

enfeksiyondan korunmak için. Bent 1(1), Baden-Württemberg Polis Akademisi Eğitim 

Kurulu ve Adalet Üniversitesi Schwetzingen de dahil olmak üzere Baden-

Württemberg Polis Akademisi için geçerli değildir. Baden- Württemberg Polis 

Akademisi ve Baden-Württemberg Polis Akademisi ve Baden-Württemberg Adalet 

Üniversitesi için, Schwetzingen'deki İçişleri Bakanlığı ve Adalet Üniversitesi, Adalet 

Bakanlığı tarafından bu Yönetmeliğin eğitim, çalışma ve ileri eğitim işlemleri ile 

sınavların hazırlanması ve yürütülmesinin yanı sıra işe alım prosedürü için 

kısıtlamalarını muaf tutmalarına izin verilebilir. 

(3) Sosyal İşler Bakanlığı lfSG 32. md 2. bent gereğince aşağıdaki işletmelere 

hukuki düzenleme yaparak izin verebilir: 

1.  Hastaneler, bakım ve rehabilitasyon kurumları, diyaliz tesisleri ve günlük 

klinikler, 

2.  İnsani bakım ve destek ihtiyaçları veya engelli insanlar için kurumlar, 

3.  Evsizler yardımı, 

4.  Evsizler ile ilgili ayakta bakımı kapsayan yaşam projeleri, ayrıca yaşam, katılım 

ve bakım yasası gereğince, 



5.  Bakım öncesi ve esnasında bakım ve destek imkanları, 

6.  Çocuk ve gençlik çalışmalarında imkanlar, ayrıca gençlik sosyal çalışmaları, 

SGB VIII'in md. 11 ve 13'ü uyarınca, SGB VIII ve Erken Yardımların md. 16'sına 

uygun olarak ailede eğitimin teşviki, 

7.  Bakım okulları, sağlık okulları ve sosyal bilim okulları, kendi yetki alanında, 

8.  Meslek ilerletme ve meslek eğitimi kurumları, bakım ve sağlık okulları 

kapsamında, 

9.  Can kurtaran hizmetleri okulları, 

Ayrıca Korona virüs enfeksiyonundan korunma şartları ve talimatları, özellikle hijyen 

talimatları belirtebilir. 

(4) Adalet Bakanlığı lfSG kanunu 32. md. 2. bent gereğince Korona virüs 

enfeksiyonuna karşı tedbir düzenlemesi aşağıdaki işletmelerde düzenlemeler 

yapmaya yetkilidir: 

1. İlk kabul tesislerinin işletmeleri şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları,  

2. İlk kabul tesislerine yeni giriş yapan veya uzun bir süreden sonra tekrar kabul 

edilen kişiler, 

(5) Kültür Bakanlığı lfSG 32. md 2. bent gereğince aşağıdaki işletmelerde 

1. Kamu ve özel spor tesisleri ve spor mekanları, fitness ve yoga salonları ve 

sportif yarışmaların uygulanması, ayrıca dans okulları ve benzeri kurumlar, 

2. Havuzlar, kontrol altında olan giriş sağlayan sauna ve yüzme gölleri, ayrıca 

3. Müzik okulları, sanat okulları ve gençlik sanat okulları ve ayrıca 17. md. 1. fıkra 

6 çerçevesindeki Kültür Bakanlığı yetki bölgesindeki hizmetler için,  

Kültür Bakanlığı kendi yetki alanında Korona enfeksiyonundan korunma şartlar ve 

talimatları, özellikle hijyen talimatları belirleme yetkisine sahiptir.  

(6) Ulaştırma Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı lfSG 32. md 2. bent birlikte hukuki 

düzenleme çıkartarak, 



1.  3. md. 2. fıkra 1 sayılı hüküm gereğince, yemekli işletmeler kanunu 25. md. 1. 

fıkra 2. bent gereğince hizmetleri, 

2.  Pratik ve teorik sürücü, bot, uçuş eğitimi ve ayrıca meslek ilerletme ile ilgili 

pratik eğitim içeriği,  sürücü, gemi ve uçuş eğitimi ve pratik sınavlar, vasıta trafik 

bilirkişi ve resmen tanınmış sınav öğretmenleri ve ayrıca ehliyet düzenlemesi ve 

sokak trafiği yasası gereğince verilen sürücü kursu hizmetleri, 

Korona enfeksiyonundan korunma şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları 

kendi yetki alanında belirleme yetkisine sahiptir. 

(7) Ekonomi Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı lfSG 32. md. 2. bent birlikte hukuki 

düzenleme çıkartarak, 

1.  Perakende satış, 

2.  konaklama işletmeleri, 

3.  yemekli işletmeleri kanunu 25. md. 1. fıkra 1. bent gereğince yemekli 

işletmelerin faaliyeti, 

4.  fuar ve özel ürün satış dükkanları, 

5.  zanaat, 

6.  kuaför, masaj ve kozmetik salonları, solaryum, tırnak, dövme ve piercing 

stüdyoları, tıbbi ve tıbbi olmayan ayak bakımı tesisleri, 

7.  eğlence mekanları, 

8.  eğlence parkları, seyahat sektörü kapsamında 55. md. dahil olmak üzere, 

işletme düzenlemesi 1. fıkra gereğince faaliyet gösteren işletmeler, 

9.  işletme düzenlemesi GewO 66.-68. md. uyarınca pazarlar, 

Korona enfeksiyonundan korunma şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları 

kendi yetki alanında belirleme yetkisine sahiptir. 

(8) Sosyal İşler Bakanlığı lfSG 32. md. 2. bent gereğince, yetkili münferit bakanlıkla 

işbu düzenlemeye bağlı olmayan ve burada ayrı düzenlenen diğer işletme, kurum, 



imkan ve aktiviteler konusunda anlaşmalı olarak Korona enfeksiyonundan korunma 

şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları kendi yetki alanında belirleme yetkisine 

sahiptir. 

 

Madde 25 

İzolasyon Yükümlülüğü Konusunda Yönetmelik Yetkisi 

Sosyal İşler Bakanlığı 32. madde 2. bent gereğince izolasyon yükümlülüğü ve 

bunlara bağlı aşağıdaki diğer yükümlülüklere bağlı hukuki düzenleme yapabilir, 

özellikle 

1. Hasta, hastalık, buluşma şüphesi taşıyan ve dışarıya veren kişiler gerektiği gibi 

lfSG kanunu 30. md. 1. fıkra 2. bent gereğince izole etmek, 

2. Temaslı kişilerin ev halkının korona virüs testi pozitif olan ve kendi kendine 

testle pozitif testle sonuçlanan kişilerin PCR veya hızlı testten geçme 

yükümlülüğü, md. 28 fıkra 1 bent 1 IfSG uyarınca, 

ayrıca burada istisnalar ve şartnameler ve diğer düzenlemelerin çıkartılması.  

 

Madde 26 

Kişisel Bilgilerin İşlenmesine Dair Düzenleme Yetkisi 

Sosyal İşler Bakanlığı lfSG 32. madde 2. fıkra gereğince İçişleri Bakanlığı ile birlikte 

hukuki düzenlemeler doğrultusunda kişilere bağlı bilgileri sağlık daireleri, yerel polis 

birimleri ve polis icra kurumu ile düzenleme yetkisine sahiptir, enfeksiyondan 

korunma sebeplerinden dolayı gerekli olması durumunda. 

1. Polis icra kurumunda görev alan memurların, ayrıca yerel polis dairelerinde 

çalışanların görev esnasında enfeksiyondan korunma, 

2. IfSG gereğince tedbirlerin uygulanması, düzenlemesi ve gözetmesi, 

3. IfSG gereğince suçların ve kabahatlerin takibi, düzenlemeleri esas olarak 

alarak, ve 



4. Tutuklama ve yerleştirme yeterliliği, ayrıca izole bir yerleştirmenin cezaevi ve 

adli yerleştirme yerlerinde inceleme. 

 

3. Kısım: Düzene Aykırı Davranışlar, Son Hükümler 

 

Madde 27 

Düzene Aykırı Davranışlar 

lfSG kanunu 73. madde 1a. fıkra 24 sayılı kapsamında kasten ve ihmalkâr düzene 

karşı aykırı davranışlar: 

1. Md. 2 fıkra 2'ye aykırı olarak, diğer kişilerle arasına minimum 1,5 metre mesafe 

koymamak, 

2. Md. 3 fıkra 2 veya md. 12 fıkra 5 bent 2 veya aksine hiç veya gereklere uygun 

bir cerrahi maske veya hiç veya gereklere uygun bir solunum maskesi 

kullanmamak, 

3. Md. 7 fıkra 3 aksine katılımcıların isim, soyisim, adres, katılım tarihi ve telefon 

numarası gibi bilgilerin verilmemesi,  

4. Md. 10 fıkra 1 aksine, ayrıca md. 21 fıkra 5 bent 1 cümle 1 ile bağlantılı olarak 

bir toplantıya, özel bir buluşmaya veya özel bir etkinliğe katılmak, 

5. Md. 11 fıkra 1 bent 1 veya md. 14 fıkra 1 bent 2 veya md. 14 fıkra 2 bent 2 

aksine bir etkinlik düzenlemek, 

6. Md. 11 fıkra 1 bent 2, md. 12 fıkra 4, md. 14 fıkra 2 bent 3 veya md. 17 fıkra 2 

bent 1 veya 4, md. 18 fıkra 4 bent 3 veya md. 21 fıkra 8 bent 1 uyarınca bir giriş 

ve katılım yasağını ihlal etmek, 

7.  Md. 11 fıkra 1 bent 3 veya md. 17 fıkra 2 bent 2 veya md. 18 fıkra 5 bent 1 

aksine iş güvenliği talimatlarını ihlal etmek, 



8. Md. 11 fıkra 2 bent 1, 2 ve 3 aksine (ayrıca md. 21 fıkra 1 bent 1 cümle 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 ve 8, md. 21 fıkra 2 bent 1 cümle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7,  md. 21 fıkra 3 

bent 1 cümle 1, 2, 3, 4 ve 5  veya md. 21 fıkra 5a bent 1 cümle 2 veya 4 ile de 

bağlantılı olarak) veya md. 11 fıkra 3 cümle 3 aksine (ayrıca md. 21 fıkra 1 bent 

1 cümle 8, md. 21 fıkra 2 bent 1 cümle 7, md. 21 fıkra 3 bent 1 cümle 5 veya 

md. 21 fıkra 5a bent 1 cümle 4 ile de bağlantılı olarak) bir etkinlik düzenlemek,   

9. Md. 13 fıkra 2 bent 1 aksine mesafe kuralını ihlal etmek, 

10. Md. 16 fıkra 1 bent 2 veya md. 18 fıkra 4 bent 1 aksine veri işleme 

yükümlülüğünü yerine getirmemek 

11. Md. 15 fıkra 1 veya 2 (ayrıca md. 21 fıkra 1 cümle 1 ve 9 ila 19 arası ve md. 21 

fıkra 1 bent 2, md. 21 fıkra 2 bent 1 cümle 1 ve 8 ila 14 arası ve md. 21 fıkra 2 

bent 2, md. 21 fıkra 3 bent 1 cümle 1 ve 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve md. 21 fıkra 3 

bent 2 veya md. 21 fıkra 5a bent 1 cümle 3 ile de bağlantılı olarak) veya md. 16 

fıkra 1, 2 ve 3 ve fıkra 5 aksine, yine md. 21 fıkra 4 ile bağlantılı olarak bir 

kurum işletmek veya bir hizmet vermek 

12. Md. 16 fıkra 4 aksine perakende işletmelerde ve mağazalarda özel satış 

kampanyası düzenlemek 

13. Md. 17 bent 1 ve 3 aksine kurum, hizmet ve aktiviteler düzenlemek veya 

işletmek. 

14. Md. 18 fıkra 1 bent 5 aksine test işlemlerini finanse veya organize etmemek 

15. Md. 18 fıkra 2 bent 3 aksine hijyen konsepti ibraz etmemek 

16. Md. 21 fıkra 8 bent 2 test, aşı veya iyileşme kanıtının kontrol edilmesi 

yükümlülüklerinden birini yerine getirmemek, 

17. Md. 22 fıkra 2 aksine umuma açık bir yerde alkol servis etmek veya tüketmek 

 

Madde 28 

Yürürlüğe Girme, Yürürlükten Çıkma 



(1) Bu yönetmelik ilan edildiği tarihten sonraki gün yürürlüğe girer, aynı zamanda 

en son 1 Mayıs 2021 tarihli yönetmeliğin (GBl. S. 417) 1. maddesi ile değiştirilen 27 

Mart 2021 tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. S. 343) yürürlükten kalkar. 1. bentten 

farklı olarak md. 24 fıkra 3 ilan edilen tarihte yürürlüğe girer.. En son 17 Kasım 2020 

tarihli Yönetmeliğin 1inci maddesi ile değişik 23 Haziran 2020 tarihli Korona 

Yönetmeliği (GBl. s. 483) veya en son 26 Şubat 2021 tarihli Yönetmeliğin 1 inci 

maddesi   ile değişik 30 Kasım 2020 tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. s. 1067) 

uyarınca değiştirilmiş (GBl. S. 249), veya en son 19 Mart 2021 (GBl. S. 298) tarihli 

yönetmeliğin 1. maddesi ile değişik 7 Mart 2021 tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. 

273), veya 27 Mart 2021 tarihli Korona Yönetmeliği nedeniyle yayınlanan yasal 

düzenlemeler Fıkra 2 Bent 2 uyarınca yürürlükten kalkana kadar geçerlidir. 

(2) İşbu yönetmelik 30 Haziran 2021 tarihinin bitimi ile yürürlükten kalkar. Aynı 

zamanda işbu yönetmelik 23 Haziran 2020 tarihli yönetmelik, 30 Kasım 2020 tarihli 

yönetmelik veya 7 Mart 2021 tarihli yönetmelik nedeniyle yayınlanmış tüm 

yönetmelikler, daha önceden kaldırılmamış iseler yürürlükten kalkar. 
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