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KARAR SA '(iSi: E.T(K-I)652-2020 

CORONA ViRÜSÜ (COVID-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLAR! XIV 

(G.D) 

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu 
E.T(K-I)623-2020 sayı ve 11 .5.2020 tarihli kararın bazı maddelerinde belirtilen sürelerde 
yapılan değişiklik neticesinde aşağıdaki kararları aldı: 

1- 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren; 

a- Halk plajları ile otel plajları ve plaj kenarlarındaki büfelerin açılması, 
b- lnternet cafelerin açılması , 
c- Köy kahvehanelerinin açılması. 
d- Barların açılması. 

2- E.T(K-I)623-2020 sayı ve 11.5.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 9'uncu maddesi 
uyarınca sadece saç kesimi ve bakımı ancak sakal traşı yapılmayacak şekilde hizmet 
vermeye başlayacak berberlerin, sakal traşı da yapılacak şekilde, 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 . 

3- 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren çocuk oyun parkları ve oyun alanlarının açılması. 

4- E.T(K-I)579-2020 sayı ve 24.4.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Ramazan ayı 
içerisinde yapılmaması öngörülen tüm toplu ibadetlerin, Din işleri Dairesi Başkanlığının 
yayımlayacağı kurallar çerçevesinde, 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yapılması. 

5- 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 
belirleyeceği kriterler çerçevesinde spor salonlarının açılması, 

6- 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren; 

a- Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılacak kontroller sonrası verilecek 
sertifikaya bağlı olarak, otel konaklama, casinolar vb. açılması, 

b- Havuzların açılması, 

c- Seyahat Acentelerinin açılması, 
d- Bet ofislerinin belirli kriterler çerçevesinde açılması, 
e- Dövme salonlarının açılması, 
f- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık 

Bakanlığı'nın istişare içinde yapacağı çalışmalar çerçevesinde, kültür, sanat, sergi 
salonları, kütüphaneler, sinema, tiyatro, konser vb. yerlerin faaliyete başlaması. 

7- 1 Temmuz 2020 tarihinden itibare!n düğün salonlarının açılması. 

8- Marketlerin kapanış saatlerinin 20.00 olması. 

9- Bireysel spor branşlarının faaliyete başlamasına ilişkin şartlarını ve zamanını 
belirlemesi hususunda Sağlık Bakanlığı'nın yetkili kılınması. 

10- Toplu taşıma ve tekne turlarının faaliyete başlamasına ilişkin şartlarını ve zamanını 
belirlemesi hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yetkili kılınması. 

11- 4-6 yaş okul öncesi, bireysel kurslar ve etütlerin açılma koşullarının ve zamanının 
belirlenmesi hususunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın yetkili kılınması. 
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