
 
 
 

 

27.04.2021 

 
Recently Announced  

Developments Regarding 
Coronavirus (COVID-19) Outbreak 

 
This is to inform you on the recently announced 
developments regarding COVID-19 outbreak. 
You may find below a summary of those 
measures to come into effect on 29 April 2021. 
 
 
A nationwide lockdown will take place in full 
between 7:00 p.m. on 29 April 2021 and 5:00 
a.m. on 17 May 2021 covering the entire 
Ramadan month and the following Eid al-Fitr. 
 
 
During the lockdown, certain personnel and 
workplaces regarding manufacturing, 
production, supply and logistics chains, health, 
agricultural and foresting operations will be 
exempt of the restrictions. In accordance with 
the restrictions regarding lockdown, any other 
workplaces will be closed until further notice. 
 
 
Markets, grocery stores, butchers and bakeries 
may provide services between 10:00 a.m. – 5:00 
p.m. and individuals may visit the nearest one of 
these places for their vital needs without using 
vehicles based on their domicile. Supermarkets 
will be closed on Sundays. These stores may 
also provide delivery services by phone orders 
or online ordering between the same hours. 
Restaurants and workplaces of the same 
manner may only operate for providing delivery 
services on weekends. 
 
 
 
 
 
 

 
Koronavirüs (COVID-19) Salgını ile İlgili 

Açıklanan Son Gelişmeler 
 
 

COVID-19 salgınına ilişkin son gelişmeler 
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 29 Nisan 
2021’den itibaren geçerli olacak söz konusu 
düzenlemelerin önemli noktalarını aşağıda 
sizlerle paylaşmaktayız. 
 
Ramazan ayını ve takip eden Ramazan 
Bayramı’nı tamamen kapsayacak şekilde 29 
Nisan 2021 saat 19:00 ila 17 Mayıs 2021 saat 
05:00 arasında ülke genelinde tam kapanmaya 
geçilecektir. 
 
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, 
imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin 
aksamaması, sağlık, tarım ve ormancılık 
faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla 
belirli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf olup 
sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında getirilen 
önlemlere uymak üzere diğer tüm işyerleri ikinci 
bir emre kadar kapalı olacaktır. 
 
Market, bakkal, manav, kasap ve fırınlar 10:00 – 
17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek 
ve vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarını araç 
kullanmadan ikametlerine en yakın yere giderek 
karşılayabilecektir. Süpermarketler ise Pazar 
günleri kapalı olacaktır. Bu işletmeler belirlenen 
saatler arasında online sipariş firmaları ile 
evlere/adrese servis şeklinde de satış 
yapabileceklerdir. Lokanta ve restoran tarzı 
işyerleri ise sadece paket servis şeklinde hizmet 
verebilecektir. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Intercity travels will also be restricted during the 
lockdown. In that regard, individuals may only 
travel outside their province with permission 
under special circumstances. 
 
Should you have any inquiries, please do not 
hesitate to contact us. 
 
 
Kind Regards, 
 
PAE Law Office 
 
Please note that this informative note is not 
intended to cover all matters that may need to 
be considered in relation to rights and liabilities 
regarding COVID-19 nor does it constitute legal 
advice. If any advice is required in relation to this 
subject, please contact Pelister Atayilmaz Enkur 
Law Office. 
 

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirler 
arası seyahatler de kısıtlanacak olup bu 
kapsamda vatandaşlar yalnız özel durumlarda 
seyahat izni ile il dışına çıkabilecektir. 
 
Herhangi bir sorunuz olması halinde, yardımcı 
olmaktan memnuniyet duyarız. 
 
 
Saygılarımızla, 
 
PAE Hukuk Bürosu 
 
Bu bilgilendirme notu, COVID-19 ile ilgili alınan 
önlemlere ilişkin hak ve yükümlülükler ile ilgili 
bütün hususları kapsamadığı gibi hukuki 
danışmanlık niteliğinde de değildir. Konu 
hakkında hukuki danışmanlık gerekmesi halinde 
lütfen Pelister Atayılmaz Enkür Hukuk Bürosu ile 
iletişime geçiniz. 

 


