
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 55                                  İstanbul, 28 Haziran 2021 

 

 
İçişleri Bakanlığı tarafından 28.06.2021 tarihinde 81 İl valiliğine gönderilen 
Normalleşme Tedbirleri Genelge’sinde sokağa çıkma yasağı ve işyerlerinin 
faaliyetlerine ilişkin hususlar özetle şu şekildedir: 
 
1. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta 
sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan 
şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren 
sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. 
 
2. Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel 
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık 
Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı 
için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla; 
 
2.1 Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 
Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet 
gösterebileceklerdir.  
 
2.2 Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 
1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir. 
 
2.3 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya 
sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 
2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı 
alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair 
kısıtlamalar uygulanmayacaktır.  
 
2.4 Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş 
yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut 
kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek 
ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir. 
 
2.5 Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe 
gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili 
idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet 
gösterebilecektir. 
 
2.6 Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 
21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda 
yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 
24.00’e kadar yapılabilecektir. 
 
 
 

Konu: İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi 
yayımlandı.                   
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2.7 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, 
kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 
Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır. 
 
2.8 Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile 
salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam 
edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır. 
 
Toplantılar, toplu ulaşım, konaklama gibi diğer alanlarda alınacak tedbirler ekli talimatta yer 
almaktadır. 
 
 
 
 
Söz konusu Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey 
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin 
olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


