
                                                  
 

 

 

 
 

Adres: Çukurambar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:8/13 Çankaya/ANKARA 
Tel: +90 312 287 70 66    Fax:  + 90 312 287 70 67  e-posta:  info@turofed.org.tr 

 

Konu: Yeni Kısıtlamalar ve Tedbirler Hk. 

Sayı: 2020/2985 
 

Ankara, 02.12.2020 

 

 

Değerli Üyelerimiz, 

  

Son dönemde koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünya ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış 

yaşandığı ve ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükselişin görülmesi nedeniyle 

30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 01.12.2020 tarihli genelgesi ile 

yeni önlemler yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.  

 

Bu kapsamda;  

 

 Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 

21.00’de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi 

günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 

 

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi 

günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması 

getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam 

edecektir.  

 

Ayrıca yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde 

(pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma 

kısıtlaması uygulanacaktır. 

 

 Konaklama tesislerinin çalışma saatleri için kısıtlama getirilmemiştir. Rezervasyonu 

olan misafirlerin toplu taşıma araçlarıyla rezervasyonlarını belgelemek ve HES koduna 

sahip olmaları halinde sokağa çıkma yasaklarının olduğu süreler de dâhil olmak üzere 

kısıtlama bulunmamaktadır.  
 

 Sokağa çıkma kısıtlaması süresince otellerde ve lokantalarda çalışan personel görevlerine 

gidiş ve gelişlerde yasaktan muaf olacaklardır. 

  

 Lokantalar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00--

20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. 

 

 Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonlarının  faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 

olarak konaklama tesislerinin muaf olup olmadıkları yönünde açıklama beklenmektedir. 

Açıklama geldiği takdirde sizlerle ivedi paylaşılacaktır: Bununla birlikte il hıfzıssıhha 

mailto:info@turofed.org.tr


                                                  
 

 

 

 
 

Adres: Çukurambar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:8/13 Çankaya/ANKARA 
Tel: +90 312 287 70 66    Fax:  + 90 312 287 70 67  e-posta:  info@turofed.org.tr 

 

kurulları da farklı karar alabilmektedir. Bu nedenle genel karar alınana kadar uygulamada 

farklılıklar olabilecektir.   

 

 Konaklama tesislerinde nikâh merasimi yapmaya müsait salonları olan işletmeler en 

fazla 30 kişinin katılmasına izin vermek kaydıyla organizasyon yapabileceklerdir.  
 

 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği 

uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın 

tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir.  

  

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

  
 

                     

 

                    Sururi ÇORABATIR 

                      TÜROFED 

                       Yönetim Kurulu Başkanı 
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