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EK IV

Bölüm I                          
BAKANLAR KURULU KARARLARI
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KARAR SAYISI: E.T(K-I)623-2020 

CORONA ViRÜSÜ (COVID-19) HAKKINDA TEDBiR KARARLAR! XIII 

(G.D) 

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu 
E.T(K-I)588-2020 sayı ve 29.4.2020 tarihli kararda belirtilen sürenin nihayetlenmesi 
neticesinde aşağıdaki kararları aldı: 

1- Tüm okulların, dershane ve etüt merkezlerinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar eğitime 
ara vermesi; kreşlerin ise 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenecek çalışma 
koşullarına bağlı olarak açılması. 

2- Okullardaki tüm, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
askıya alınması, 

3- Tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantılarının 
1 Haziran 2020 tarihine kadar iptal edilmesi, 

4- Tüm spor müsabakalarının 1 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesi, bu tarih 
ertesinde devam edecek şekilde takvimlenmesi, 

5- 17 Mayıs 2020 tarihinden itibaren pazar yerlerinin Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi ve 
Enerji Bakanlığı'nın birlikte belirleyeceği kurallar çerçevesinde açılması. 

6- 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren; 

a- Marinalarda bireysel teknelerin toplu seyahatler ve tur düzenlemeleri dışında 
kişisel kullanıma açılması, 

b- Parklar, münferit yürüyüş alanları yürüyüş yolları ve stadyumlarda bireysel 
sporların sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılması, 
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c- Seyyar satıcıların satış yapması, 
d- Ören yerlerinin sadece aile ve bireysel ziyaretlere açılması. 

7- Kamu görevlilerinin 15.5.2020 tarihi itibariyle göreve başlamaları, ancak risk grubunda 
olup salgın nedeniyle etkilenecek kişilere ita Amirleri tarafından gerekli esnekliğin 
sağlanması. 

8- Faaliyette olan sektörler haricinde aşağıda belirtilen sektörler, iş yerleri ve faaliyetlerin 
1 Haziran 2020 tarihine kadar kapalı olması veya yapılmaması. 

a- Turizm sektörü, konaklama, casinolar vb. 
b- Eğlence yerleri, sinema, barlar, kıraathane, plajlar, havuzlar vb. 
c- Piknik alanları, çocuk oyun parkları, oyun alanları vb. 
ç- Spor salonları, spor faaliyetlerı, stadyumlar vb. 
d- Toplu ulaşım araçları vb. 
e- Düğün salonları vb. 
f- Gece kulüpleri vb. 
g- Bet ofisleri, internet cafeler, vb. 
h- Dövme salonları vb. 
ı- Toplu yapılabilecek her türlü faaliyetler, 
i- Ev ziyaretleri ve misafirlik, 
j- Kültür, sanat, sergi salonları, kütüphaneler vb. 

9- Berberlerin [sadece saç kesimi ve bakımı (sakal traşı yapılmayacak)], kuaförlerin ve 
güzellik salonlarının Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın birlikte belirleyeceği kurallar 
çerçevesinde 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamaları. 

10- Restoran, pastane, cafe, büfe v.b yerlerin 20 Mayıs 2020 tarihine kadar paket servis 
veya yerinden alma şeklinde hizmet vermeye devam etmeleri ve 20 Mayıs 2020 tarihi 
itibariyle ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde yerinde hizmet 
vermeye başlamaları. 

11- Faaliyette olan sektörlerin 20 Mayıs 2020 tarihine kadar kapanış saatlerinin 
20.00 olması. 

12- Muhtelif Bakanlar Kurulu kararları ile istisnai durumlarda bulunan kişiler hariç, tüm 
kara, deniz ve hava giriş kapılarının KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının 
vatandaş olmasa da eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 
1 Haziran 2020 tarihine kadar kapatılması. 

13- Ülkemize sefer yapan gemilerin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği elzem hizmetler 
haricinde yolcu taşımasının yasaklanması ve bu süreç içerisinde ülkemize gelen 
gemilerin E.T(K-I)445-2020 tarih 15 Mart 2020 tarihli Bakanlar Kurulunun almış olduğu 
tedbir kararının 6'ncı maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak tır ve yük taşımaya 
devam etmesine ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararda belirtilen sürenin yine 
ayni koşullarda 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılması. 
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