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Konu : Büfe ve Bakkallar ile Halı Sahalar 

 

 

D O S Y A 

 

 

İlgi : a) 26.03.2020 tarihli ve 8778 sayılı yazımız. 

b) 02.06.2020 tarihli ve 12953 sayılı yazımız. 

 

        Büfe ve bakkalların açılış ve kapanış saatleri ile halı sahaların kapalı tutulması 

konularındaki Bakanlığımız talimatları aşağıya çıkarılmıştır. 

 

        Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler uyarınca marketlerin 

çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak belirlenmiş, büfeler ve bakkallar ile akaryakıt istasyonları 

içindeki işletmeler 25/03/2020 tarihli ve 5882 sayılı genelgemizle bu sınırlamanın dışında 

tutulmuştur. 

        Bu nedenle büfe ve bakkalların (akaryakıt istasyonlarında bulunanlar dahil) açılış ve 

kapanış saatlerinin pandemi süreci öncesindeki haliyle devam etmesi gerekmektedir. 

Uygulama bu esasa göre yürütülmeli, bakkal, büfe ve marketlerin açılış/kapanış saatlerini 

market saatlerine bağlayan umumi hıfzıssıhha kurulu kararları varsa kaldırılmalıdır. 

        02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı genelgemizin 6 ncı maddesinde “spor merkezleri, 

tesisleri ve salonlarındaki takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar ve eğlence amaçlı 

maçlara ilişkin kısıtlamaların geçici bir süreliğine daha devam edeceği” belirtilmişti. İlgi 

genelgeden de anlaşılacağı üzere halı sahalar geçici bir süre daha kapalı olacaktır. 

        Halı sahaların faaliyetlerine başlamasına dair ilgili Bakanlıklarca yapılan çalışmaların 

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılacak değerlendirmesine kadar halı sahaların açılmasına 

yönelik İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından bir karar alınmaması, alınan kararların 

iptal edilmesi gerekmektedir. 

        Gereğini önemle rica ederim. 

 Süleyman DENİZ 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

Dağıtım : 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 

Kaymakamlıklara 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 

Mersin İl Jandarma Komutanlığına 

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına 

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
 


