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Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked Questions 

(FAQ) op www.stad.gent/corona (versie van 23 maart 2020) 

 

www.stad.gent/corona - Sıkça Sorulan Sorular bölümünün Hollandaca’dan 

tercümesidir. (23 Mart 2020 tarihli Sürüm) 

Gent Belediyesi de Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda hizmetlerini uyarladı. Bu şekilde sizlerle birlikte 

Koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak istiyoruz. Bu önlemler, 18 Mart’ta uygulanmaya başladı ve aksine bir 

karar almadığımız sürece, şimdilik 5 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak.  

Cevabını bulamadığınız sorunuz mu var? Gentinfo [Genel İletişim] iletişim kanallarını kullanarak e-postayla 

gentinfo@stad.gent veya telefonla 09 210 10 10 bize ulaşın.  

Wat moet je doen als je ziek bent?  

Hastalanınca ne yapmanız gerekir? 
• Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, burun akıntısı gibi şikâyetiniz mi var? Doktora gitmeyin, önce 

telefonla aile hekiminizle iletişime geçin. 

o Hafta içi her gün 8.00-19.00 saatleri arası:  

▪ Kendi aile hekiminize telefon edin. 

▪ Aile hekiminiz yok mu? Çevrenizde bulunan bir aile hekimiyle irtibata geçin. Gent’te 

bulunan aile hekimlerinin listesini burada bulabilirsiniz. 

o Hafta içi her gün 19.00-8.00 saatleri arası ve hafta sonları:  

▪ Telefon edin: 1733 

• Aile hekimi sizi telefonla muayene eder ve durumunuza uygun en iyi çözümün ne olduğuna karar verir.  

o Evde karantinada kalmanız gerekebilir. 

VEYA 

o Muayene için size bir randevu verilir. 

• Başka şikâyetleriniz mi var, yeni reçete almanız mı gerekiyor, vb.? Önce aile hekiminizle telefonla iletişime 

geçin. 

De Dienstverlening 

Belediye Hizmetleri 
o Dienst Burgerzaken [Nüfus ve Vatandaşlı İşleri] (tedbirler 5 Nisan’a kadar) 

o Hem Administratie Centrum [İdare Merkezi] hem de Dienstencentra [Hizmet Merkezleri] için  
Belediye Web sitesi  üzerinden ve telefonla iletişime geçin. 

o İşleminiz için bizzat bulunmanız gerekiyorsa, öncesinde online ya da Gentinfo aracılığıyla randevu 

alın. Sadece pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 9.00-12.30 saatleri arası randevu 

alabilirsiniz.  

o Loket Migratie [Göç Gişesi] ve Infopunt Migratie [Göç Bilgi Noktası] için randevu almanıza 

gerek yoktur, yani serbest başvuru mümkündür. Gişelere telefonla ve e-postayla ulaşabilirsiniz.  

▪ Loket Migratie için: 09 266 71 50 ve loketmigratie@stad.gent.  

▪ Infopunt Migratie için: 09 266 71 40 ve infopuntmigratie@stad.gent. 

o Mobiel Dienstencentrum [Gezici Hizmet Merkezi] ile Muide-Meulestede ve Sint-Kruis-Winkel 

Hizmet Merkezleri kapalıdır. 

o Özel bildirimler 

▪ Doğum bildirimi için gişeye gelmeyin. Hastanenin doğum bölümünde size gerekli formlar 

verilir. Formları doldurun ve geboorten@stad.gent e-posta adresine gönderin. Tanıma 

işlemi daha ileriki bir tarihte gerçekleştirilir.  

▪ Ölüm bildirimi için mutlaka bir randevu alın.  

http://www.stad.gent/corona
http://www.stad.gent/corona
mailto:gentinfo@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/burgerzaken
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
mailto:geboorten@stad.gent


Vertaling Nederlands – TURKS. Dit is de vertaling TURKS van “Samenvatting FAQ“ en bevat identiek 
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de 
originele brontekst “Samenvatting FAQ ". 
 

   
 

• De welzijnsbureaus [Refah Büroları] van het OCMW [Kamusal Sosyal Yardım merkezi] – OCMW’nin Refah 

Büroları (tedbirler 19 Nisan’a kadar) 
o Halen işlemde bir başvuru dosyanız varsa sosyal danışmanınızla mümkün olduğunca telefon ya da 

e-postayla iletişim kurun. 
o Eğer telefonla ya da e-postayla ulaşamıyorsanız hafta içi her gün 8.30-12.30 ve 13.30-17.00 

saatleri arası bir Welzijnbureau’ya uğrayın. Bürolar açıktır ancak sınırlı kapasiteyle çalışmaktadır. 
o Hem sabit oturum günlerinde hem de ev ziyaretleri dâhil, tüm randevuları iptal ettik. Sosyal 

danışman mümkün olduğunca sizinle telefonla iletişim kuracak. 
o Maddi yardımları ödemeye devam ediyoruz. Yeni destek başvurularını da ele alacağız. 

• De lokale dienstencentra [Yerel Hizmet Merkezleri] (tedbirler 13 Nisan’a kadar) 

o Gent Belediyesinin 11 yerel hizmet merkezi kapatıldı ve tüm etkinlikler iptal edildi.  

o Ancak hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz: 

▪ Çalışanlarımız hassas çevre sakinlerini ziyaret etmekte ve telefonla iletişim 

kurmaktadırlar. 

▪ Evlere sıcak yemek servisimiz devam etmektedir. 

• De woonzorgcentra – [Yaşlı Bakım Merkezleri] (tedbirler 19 Nisan’a kadar) 

o Gent’te bulunan 5 Woonzorgcentra kapatıldı. Mantelzorgers [yakın çevreden bakıcılar] ve ilgili 

Wooncentrum’a kayıtlı gönüllüler hariç, bu merkezlere ziyaretçi kabul edilmez.  

• De Buurtcentra en Open Huizen – [Semt Merkezleri ve Açık Evler]  (tedbirler 19 Nisan’a kadar) 

o Tüm Buurtcentra ve Open Huizen kuruluşları kapalıdır.  

o Het Open Inloophuis in het Buurtcentrum’a [Gentbrugge Semt Merkezi Açık Sığınma Evi] hafta içi 

her gün 8.30-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arası 0478 93 25 73 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. 

o Merkezler, buralardan gıda yardımı dağıtan partner kuruluşları için ulaşılırdır. Partner kuruluşlar 

da tüm güvenlik kurallarına uyarlar. 

Huwelijken 

Evlenme İşlemleri 
• Evliliğinizi ileri bir tarihe erteleyin. Burgerzaken çalışanları konuyla ilgili sizinle iletişim kuracaklardır. 

• Haklı gerekçeler nedeniyle yine de evlilik işlemlerinin yapılması gerekirse, sadece aşağıdaki kişiler nikâhta 
hazır bulunabilirler: 

o Evlenecek çift  
o 2 şahit  
o 1 fotoğrafçı   

Burada da 1,5 metrelik sosyal mesafe korunmak zorundadır.   

Begraafplaatsen 

Mezarlıklar 
• Cenaze merasimleri düzenliyoruz, ancak merasime en fazla 20 kişi katılabilir.  

o İnsanlarla aranızda yeterli mesafe bırakın. 

o Cenaze şirketi ve Gent Belediyesi çalışanlarıyla, katılan insanlar arasında yeterli mesafe bırakın. 

• Anma etkinliklerini erteledik. 

• Westerbegraafplaats’taki ofis kapatıldı. 

Afval 

Çöp 
• IVAGO, evsel atıkları ve diğer çöpleri sabit takvime göre toplar. Her zaman olduğu gibi çöplerinizi evinizin 

önüne çıkartın.  

• Recyclageparken [Geri dönüşüm alanları] kapalıdır. 

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
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Geloof 

İnanç 

• Tüm ibadethaneler (camiler, kiliseler,…) halka kapalıdır. Sadece sınırlı çevrede cenaze hizmetleri 

yapılabilir. 

Kinderopvang  

Çocuk Bakım Hizmeti 
• Çocuklarınızı mümkün olduğunca evde tutun. Milli Güvenlik Kurulu çağrısı da bu yöndedir. 

• Korona krizi nedeniyle çocuğunuzu kinderdagverblijf [Gündüzlü çocuk bakımevi], kreşe ya da 

onthaalmoeder’a [çocuk bakıcısı] bırakmamışsanız, 14 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasındaki süre için bakım 

ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Ayrıca bunun için mazeret günlerinizi (gafdagen) de kullanmak zorunda 

değilsiniz. 

• Önemli sektörlerde ve temel kamu hizmetlerinde çalışan ve işyerinde kalmak zorunda kalan veliler, 

çocuklarını Gent’teki gündüzlü bakımevlerine, kreşlere ve bakıcı annelere bırakabilirler. 

• Sorularınız varsa e-posta aracılığıyla iletişime geçin: kinderopvang@stad.gent. 

Onderwijs 

Eğitim 
• Çocuklarınızı mümkün olduğunca evde tutun. Milli Güvenlik Kurulu çağrısı da bu yöndedir. 

• Tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda derslere ara verilmiştir. 

• Ancak işyerlerinde kalmak zorunda olan velilerin çocukları için okullarda bakım hizmeti verilmektedir.  
o Sağlık sektöründe,  
o Önemli bir kamu sektöründe  
o Ya da çocuklarını büyükanne veya büyükbabasına bırakmaktan başka alternatif bulamayan veliler, 

çocukları için okullardaki bakım hizmetinden yararlanabilirler. 

Mobiliteit 

Hareketlilik 
• Toplu taşıma hizmeti devam ediyor. Devam eden seferler için De Lijn ve NBMS’in internet sitelerini kontrol 

edin ve sadece zorunlu hallerde seyahat edin. Otobüslerde ve tramvaylarda ya da Lijn gişelerinde nakit 

ödeme yapmak mümkün değildir. Bu taşıtlara binmek için arka kapıyı kullanın. 

• Bisikletinizi Fietsambassade'de tamir ettirebilirsiniz. Onlar zorunlu seyahatler için bisiklete ihtiyaç duyan 

bisikletçilere yardım ederler. Bu yardım sadece randevuyla mümkündür: 09 266 77 00. Fietspunten ve 

Fietsendepot kapalıdır. 

• De Park & Ride Watersportbaan ve Weba/Decathlon ve şehir merkezi arasındaki otobüs servis hizmetleri 

devam ediyor. 

• Zorunlu seyahatler için kiralık ortak arabaları, bisikletleri ve scooterları kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu 

yasak değil. 

Lage-emissiezone (LEZ) 

Düşük Emisyon Bölgesi 
• Gent Belediyesi, Düşük Emisyon Bölgesi kurallarını 18 Mart’tan itibaren uyarladı. Bu yeni uygulama, 

Federal Hükümet Koronavirüs salgını kapsamında aldığı kararları kaldırıncaya kadar devam edecek. 

Kameralar kuralları ihlal eden araçları kaydetmeye devam ediyor ancak ihlal edenlere para cezası 

uygulanmayacak. Gent Belediyesi böylece başka insanların bakımı ve sağlığı için gayret gösteren tüm 

insanlara en yüksek seviyede destek sağlamak istiyor.    
• Günlük LEZ kartı veya uzun bir süre için geçici izin kartı satın aldınız, ancak Korona tedbirleri nedeniyle 

artık Gent’e gelemiyor musunuz? Aracınızın plaka numarasını, günlük ya da geçici kartınızın tarihini ya da 

daha sonra kullanmak istediğiniz süreyi içeren bir e-postayı lez@stad.gent adresine göndererek iade 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
mailto:kinderopvang@stad.gent
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
tel:092667700
mailto:lez@stad.gent
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talebinde bulunabilirsiniz. Ödediğiniz ücretin iadesini ya da geçici izni ileri bir tarihte kullanmak istediğinizi 

belirtin.  

Günlük kart veya geçici izin kartının süresi başlamadan iptal işlemini yaptırmanız gerekir. Örneğin, LEZ'e 

Nisan 2020'de girmek için geçici bir izin kartı almışsanız, en geç 31 Mart 2020'de iptal ettirmeniz gerekir.  

• LEZ hakkında sorularınız var mı?  

o Sorunuzu 09 210 10 30 numaralı telefon ya da lez@stad.gent e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. 

o Randevu almak için uğramak isterseniz online randevu alın.  

Handel en horeca 

Ticaret ve Horeca [Otel-Yiyecek-İçecek] 
• Hangi işletmeler açıktır? 

o Gıda dükkânları (gece marketleri de saat 22’ye kadar) 

o Evcil hayvan gıda dükkânları 

o Eczaneler 

o Gazete bayileri 

o Benzin istasyonları ve akaryakıt tedarikçileri  

o Bankalar ve postaneler 

o Çamaşırhaneler 

o Garajlar (sadece acil tamiratlar için) 

• Hangi işletmeler kapalıdır?  

o Tüm diğer (önemli olmayan) mağazalar (giysi mağazaları, ayakkabı dükkânları, oto yıkama 

istasyonları, kendin-yap mağazaları ve elektronik eşya mağazaları gibi) hem hafta içi hem de hafta 

sonu kapalıdır.                                                       

o Kafeler ve restoranlar  

o Pazar yerleri 

o Güzellik salonları ve solaryum merkezleri 

• Süpermarketlerde dikkate almanız gereken kurallar şunlardır:  

o Dükkânda her 10m²’de 1 kişi bulunabilir. 

o İçeride en fazla 30 dakika kalabilirsiniz. 

o Eğer kalabalıksa dışarıda bekleyin. 

o Stoklar ve üretim normal seyrinde devam ediyor. Dolayısıyla stok yapmanıza gerek yoktur, sadece 

ihtiyacınız olanı satın alın.  

Werken en ondernemen 

Çalışmak ve girişimcilik 
• Horeca – Otel Restoran-Kafe sahibiyseniz?  

o Dükkânınızı kapatmak zorundasınız, ancak 7.00 ile 22.00 saatleri arası paket servis satabilir ya da 
adrese teslim edebilirsiniz. 

o Bu, frituur [patates kızartması lokantası] / broodjeszaken [sandviç mekânı] / restoran 
işletmecilerinin müşterilerine bir paket alma-teslim etme sistemi sağlamaya devam 
edebilecekleri anlamına gelir. Burada hijyen tedbirlerine uyun ve uzun bekleme sıralarından 
kaçının. 

o Dükkân içinde yemek veya içmek yasaktır. Teraslarda da yasaktır. Teras mobilyalarını kamuya ait 
alanlara yerleştirmek de yasaktır. 

o Somut olarak bu, Horeca işletmenizin terasını sokaktan tamamen ayırmanız gerektiği anlamına 
gelir. 

o Foodtrucks [gezici gıda satışı] satışı yasaktır, sadece tam donanımlı araçlarla hazır yemek sunan 
taşıtlar hariç (dondurma ve waffle satışı yasaktır). 
 

• Eğer şirketiniz Korona tedbirleri nedeniyle zorluklarla karşılaşırsa destek alabilir misiniz? 

tel:092101030
mailto:lez@stad.gent
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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o Hem Federal Hükümet hem de Flaman Hükümeti Koronavirüs nedeniyle zorluklarla karşılaşan 
işletmeler için destek tedbirleri hazırladı,  zorluk primi gibi. Daha geniş bilgi için Vlaio.be adlı 
internet sitesine bakın. 

o Ayrıca Gent Belediyesi de bir dizi önlem almaktadır.  
▪ Gent Belediyesi de 2020 yılına ait işletme kaynaklı vergilerin ödeme süresini 30 Eylül 

2020 tarihine kadar erteledi.   
▪ İşletmeler için ( teraslar, sabit yol reklamları, stant paraları, … gibi) henüz 

gerçekleşmeyen vergilerin, 13 Mart’tan itibaren, tedbirler geçerli olduğu süre boyunca, 
ödenmesine gerek olmadığı yönünde karar aldı.  

▪ Gent Belediyesi halen muhtemel ilave ekonomik destek tedbirlerini araştırıyor. Bununla 
ilgili daha geniş bilgileri, açıklanınca hemen sizlerle bunu paylaşacağız.  

Cultuur, sport en vrije tijd 

Kültür, Spor ve Boş zaman 
• Tüm (gençlik) aktiviteleri ve etkinlikleri 5 Nisan’a kadar iptal edildi.  

• Paskalya tatilinde planlanan tatil kampları ve gençlik etkinlikleri de iptal edildi.  

Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers  

Gent Yardım Ediyor: Gönüllülerden ekstra destek 
• Gent Belediye Korona krizi sırasındaki tüm yardım taleplerini Gent Helpt adlı sitede topladı. 

• Komşularınıza yardım etmek ister misiniz? Siteden bir kart indirerek pencerenize asabilir ya da 

komşunuzun posta kutusuna atabilirsiniz. Bu şekilde gerektiğinde hemen size dönebileceklerini bilirler. 

• Sizin yardıma ihtiyacınız mı var? Bu kartı indirin ve pencerenize asın ya da komşunuzun posta kutusuna 

atın. Bu şekilde gerektiğinde hemen ondan yardım alabileceğinizi bilirsiniz. 

• Gent Belediyesinin Yaşlı Bakımı Departmanı, 09 266 91 39 numaralı telefon veya  

communicatie.ouderenzorg@stad.gent e-posta aracılığıyla yaşlılarla ilgili kritik durumları tespit etmek 

istiyor.  

Politie 

Polis 
• Kabul gişeleri kapalı, ancak 2 büyük polis gişesi 8.00-16.30 saatleri arası açık: 

o Algemeen Politiecentrum Gent (Ekkergem) [Gent Genel Polis Merkezi] 
o Commissariaat Gent Centrum [Gent Merkez Komiserliği] 

• Acil-olmayan bildirimlerin zaten ertelenmesini talep ediyoruz. 
o Bazı acil-olmayan bildirimleri Police-On-Web üzerinden de yapabilirsiniz. Örneğin motosiklet, 

bisiklet hırsızlığı, dükkân hırsızlığı, hasarlar ve grafiti gibi. 

• Eğer acil durumdaysanız, yine acil numaraları 101 veya 102’yi arayın,  noodnummer 101 of 112. 

• Bir dükkân, restoran veya kafenin hükümet tarafından alınan tedbirlere uymadığını ya da halen açık 
olduğunu görürseniz, bunu 09 266 61 11 numaralı telefon veya meldpunt@politie.gent.be e-posta 
aracılığıyla bildirebilirsiniz. 

 
 
 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor
https://vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-bijkomende-maatregelen-om-bedrijven-te-ondersteunen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
http://www.stad.gent/genthelpt
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_ikhelpje.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_wiljemehelpen.pdf
mailto:communicatie.ouderenzorg@stad.gent
https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/commissariaten/gent-centrum
https://www.politie.be/nl/e-loket
file:///C:/Users/vandenem/Documents/meldpunt@politie.gent.be
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Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020  

Önlemlerde yapılan değişiklikler 7 Nisan 2020 

Bibliotheek 

Kütüphane 
▪ Kütüphane kapalıdır. Ancak ödünç aldığınız kitapları De Krook’a veya 

Mahallenizdeki kütüphaneye iade edebilirsiniz. Kütüphaneye girmek yasaktır, 

kitapları sadece iade kutularına atabilirsiniz. Kütüphanenin okuma salonu da 

kapalıdır, kitapları evde okumak zorundasınız. Ayrıca kütüphanede ders 

çalışmak ve bilgisayarları kullanmak da mümkün değildir.  

▪ Kitap ödünç alabilirsiniz, ancak bunun için online rezervasyon yaptırmanız 

gerekir. Rezervasyon yaptıktan sonra size, kitapları kütüphaneden 

alabileceğinize dair, bir onay mesajı gönderilir.    

Dienst Burgerzaken 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
▪ Dienst Burgerzaken’a sadece randevu alarak gidebilirsiniz. Dikkat edin! Sadece 

işleminiz çok acilse ve işleminizi online yaptıramıyorsanız size randevu verilir. 

 

▪ Şu gişeler açıktır: AC Zuid [Güney İdare Merkezi] ve Gentbrugge, Nieuw-Gent, 

Sint-Amandsberg ve Wondelgem’de bulunan Dienstencentra [Hizmet Merkezleri] 

pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri sabah (9.00-12.30 saatleri arası) 

açıktır. 

 

▪ Drongen, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Denijs-Westrem ve Zwijnaarde 

hizmet merkezleri ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah (9.00-12.30 

saatleri arası) açıktır.  

 

▪ Gent Belediyesi mümkün olduğunca tüm işlemleri dijital olarak yapmaya gayret 

ediyor. 

 

▪ Çocuk mu doğdu? Doğum bildirimleri sadece dijital olarak yapılmaktadır, artık 

gişelerde veya doğumun gerçekleştiği hastanelerde bildirim yapılamıyor. 

Hastanenin doğum bölümünde size gerekli formlar verilir. Formları doldurun ve 

geboorten@stad.gent  e-posta adresine gönderin. Tanıma işlemi daha ileriki bir 

tarihte gerçekleştirilir. 

 

▪ Evlilik işlemleri yapılabilir, ancak nikahta sadece evlenen kişiler ve şahitleri hazır 

bulunabilir. 

 

▪ Yıldönümleri ve 100 yaşına girenler: 19 Nisan’a kadar kutlama ve ev ziyareti 

yapılmayacaktır. 

 

 

 

mailto:geboorten@stad.gent
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Het Gentinfopunt 

Genel İletişim Noktası 
AC Zuid’in Gentinfopunt gişesi, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 9.00-

12.30 saatleri arası açıktır; perşembe, cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.  

GentinfoPunt gişesine aşağıdaki işlemler için randevusuz başvurabilirsiniz: 

• Sosyal destek kapsamında kuponla çöp torbası almak için 

• Taksi çeki satın almak için 

• Yarı zamanlı işsizlik için gerekli belgeleri mühürletmek için. (Dikkat: geçici 

işsizlik belgeleriyle karıştırılmamalıdır) 

• Bütçe sayacına (budgetmeter) kredi yüklemek için 

Psychisch welzijn 

Ruhsal Refah 
Zor zamanlar mı geçiriyorsunuz? Endişelisiniz, bazen panik yapıyorsunuz ya da 

karamsar düşüncelere sahipsiniz: 
 
Bu video size kolayca anlaşılır birkaç ipucu sunuyor. Böylece bu dönemde zihinsel 

sağlığınızı korumuş olursunuz:  

 

Korona kriziyle ilgili endişeleriniz var mı? Huzurla ilgili sorularınız var mı? Varsa 
Gent CAW’ye [Genel Refah Merkezi] telefon edebilirsiniz: 09 265 04 00. Aynı 

zamanda CAW’ye e-posta gönderebilir ya da sohbet de edebilirsiniz. adlı 
internet sitesinde bununla ilgili VGT videosu vardır.   
https://www.caw.be/contacteer-ons/  

 
Psikolojik yardım mı arıyorsunuz? Tele-Onthaal [Telefonla Detsek] ile sohbet 
edebilir, telefonla konuşabilirsiniz: https://www.tele-onthaal.be/ ya da 106’ya 

telefon edebilirsin.  
Her akşam 18:00 - 23:00 saatleri arası ve çarşamba ve pazar günleri öğleden sonra 
saat 15:00’ten itibaren. 

 

’nin https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-
corona-goedele-de-clerck adlı internet sayfasında sağır psikoterapisti Goedele De 
Clerck’in konuyla ilgili ipuçlarını bulabilirsin. 
 

Başka psikolojik yardım  mı arıyorsunuz? Gent’teki ilgili inisiyatifleri ve iletişim 

bilgileri listesine bu sayfaya tıklayarak ulaşabilirsin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
tel:092650400
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
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De Dienst Kinderopvang 

Çocuk Bakım Hizmet Dairesi 

Gent Belediyesinin Kinderopvang’ı [Çocuk Bakım Hizmet Birimi] Paskalya tatili 
süresinde aşağıdaki özel grup çocuklar için acil bakım hizmeti olanağı sunmaktadır: 

• Ebeveynleri önemli kamu sektörlerinde çalışan çocuklar 
• Zor ev ortamında bulunan çocuklar 
• Sosyal veya tıbbi açıdan hassas konumda bulunan çocuklar 

 

Bu çocuklar okulların sunduğu çocuk bakım hizmeti veya Gent belediyesinin bakım 
insiyatiflerinden yararlanabilirler. Çocukların hangi okula gittikleri önemli değildir. 
Bakım hizmeti, 07.00-18.00 saatleri arasında açıktır. Acil bakım hizmeti 

ücretsizdir. 

Paskalya tatilinde acil bakım olanağından yararlanmak isteyen veliler, tatilin son 
gününe kadar başvurabilirler. 

Daha geniş bilgi ve kayıt için: https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-

paasvakantie 

Acil bir sorunuz mu var? buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent’e e-posta 
gönderin 

 

Huisvuil 

Ev Atıkları 

Sarı çöp torbalarının yeşil çöp torbalarıyla değiştirilmesi için planlanan değiştirme 
etkinliği ertelendi. IVAGO, 1 Temmuz’a kadar üzeri kırmızı baskılı sarı çöp 

torbalarını almaya devam edecek. Süpermarketlere ve mahalle bakkallarına yeşil 
torba teslimatları tüm hızıyla devam ediyor. 

Çipli konteyner veya yeraltı ayrıştırma noktalarını kullanan aileler için de 

tarife değişikliği ertelendi. Yeni tarifeler 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya 
başlanacak. 

Mobiliteit 

Hareketlilik 

De park and rides Watersportbaan ve Weba/Decathlon ile şehir merkezi 
arasındaki otobüs servis hizmetleri pazartesi – cuma günleri arası aşağıda belirtilen 
saatlerde devam ediyor: 

• Saat 7.00’den 10.00’a kadar: her 15 dakikada bir. 

https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
mailto:buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent'e
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• Saat 16.00’dan 19.00’a kadar: her 15 dakikada bir. 

 

Bu saatler dışında otobüs servisi (shuttlediensten) yoktur. 

Gezi otobüsleri (wandelbussen) de çalışmamaktadır. 

Parkeren 

Park etmek 

Gent’te, 23 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında ücretli otoparklar kontrol 
edilmeyecektir. 

Dikkat: Diğer tüm kurallar geçerliliği korur ve uygulandığı kontrol edilir. Örneğin: 
Mahalle sakinleri için ayrılmış yerlere park edilmez, yaya ve bisiklet yollarına park 
etmek yasaktır ve yaya bölgesine park etme yasağı devam etmektedir. 

LEZ 

Düşük Emisyon Bölgesi 

Düşük Emisyon Bölgesinde kameralar, kuralları ihlal eden araçları kaydetmeye 
devam ediyor, ancak ihlal edenlere geçici olarak para cezası uygulanmıyor. Bu 
önlem, 18 Mart tarihinde başladı ve hükümet tedbir kararlarını hafifletene kadar 

devam edecek. LEZ bölgesine uygun olmayan araçla giren kişilere para cezası 
kesilmez. Söz konusu bilgileri içeren bir mektup gönderilir. Gent Belediyesi böylece 

başka insanların bakımı ve sağlığı için gayret gösteren tüm insanlara en yüksek 
seviyede destek sağlamak istiyor. 

 

Buitenland 

Yurtdışına çıkma 
Yurtdışındaki partnerinizi ziyaret etmek için bir geçiş belgeniz var mı? 

Hayır. Yanınızda bir kimlik belgesi ve ziyaret edeceğin kişinin sizin partneriniz 

olduğunu kanıtlayan bir belge bulunmalıdır. Örneğin bu, siz ve partneriniz 

tarafından imzalanmış ve üzerinde partner olduğunuzun belirtildiği bir belge olabilir. 
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UPDATE FAQ 18/05/2020  
SIKÇA SORULAN SORULAR 18/05/2020 TARİHLİ GÜNCELLEME  
 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent?  
Hızlı arama: Gent’te nereler ve ne zaman açık?  
 
Bu tablo tamamlanmamıştır ve düzenli olarak güncellenir. 

KATEGORİ HAFTA İÇİ HAFTA SONU 

Eczaneler EVET EVET 

Gent Arşiv  HAYIR HAYIR 

Fırınlar EVET EVET 

Kütüphaneler 
Sadece teslim almak ve etmek için, 
rezervasyon zorunludur!  HAYIR 

Buurthuizen [Semt evleri] HAYIR HAYIR 

Kafeler (teraslar dâhil) HAYIR HAYIR 

Camping Blaarmeersen HAYIR HAYIR 

Araç yıkama istasyonları EVET EVET 

Sinema HAYIR HAYIR 

Konteyner parkları EVET EVET 

Hayvan barınakları HAYIR HAYIR 

Hayvan gıda dükkânları EVET EVET 

Hayvan parkları / çocuk çiftlikleri EVET EVET 

Diskotekler HAYIR HAYIR 

Kendin-Yap mağazaları EVET EVET 

Kozmetikçiler EVET EVET 

Fitness salonları HAYIR HAYIR 

Frituren [Patates kızartması satış 
yerleri] Sadece sipariş teslim alma Sadece sipariş teslim alma 

Düğün salonları HAYIR HAYIR 

Garajlar [Tamirhaneler] EVET EVET 

Golf kulüpleri EVET EVET 

Oteller ve diğer konaklama 
mekânları 

EVET, ancak bar/restoran/rekreatif 
mekânlara giriş yoktur. Oda servisi 
vardır. 

EVET, ancak bar/restoran/rekreatif 
mekânlara giriş yoktur. Oda servisi 
vardır. 

Berberler EVET, randevuyla EVET, randevuyla 

Giysi ve ayakkabı mağazaları EVET EVET 

Gazete bayileri EVET EVET 

Pazar yerleri EVET EVET 

Müzeler EVET EVET 

Gece marketleri Saat 22.00’ye kadar Saat 22.00’ye kadar 

Terzi dükkânları EVET EVET 

Open Huizen [Açık Evler] HAYIR HAYIR 

Opera ve tiyatro salonları HAYIR HAYIR 
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KATEGORİ HAFTA İÇİ HAFTA SONU 

Restoranlar (teraslar dâhil) 

HAYIR, ancak eve teslim etme, sipariş 
teslim alma ve drive-in [araçlara servis 
yapma] hizmetlerine izin vardır. 

HAYIR, ancak eve teslim etme, 
sipariş teslim alma ve drive-in 
[araçlara servis yapma] hizmetlerine 
izin vardır. 

Güzellik salonları EVET, randevuyla EVET, randevuyla 

Alışveriş merkezleri EVET EVET 

Kasaplar EVET EVET 

Oyun bahçeleri (parklardakiler dâhil) HAYIR HAYIR 

Spor salonları (bireysel antrenman 
dâhil) HAYIR HAYIR 

Stadswinkel [Belediye dükkânı] EVET HAYIR 

Kumaş dükkânları EVET EVET 

Süpermarketler EVET EVET 

Akaryakıt istasyonları EVET EVET 

Bahçe marketleri EVET EVET 

Eve teslim hizmetleri EVET EVET 

Çamaşırhaneler EVET EVET 

 

Dienstverlening Stad Gent - Gent Belediye Hizmetleri 
 

Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven?  
Adres değişikliği bildirimi yapabilir miyim? 
 
Evet, yapabilirsiniz. Ancak bildirimi online yapmanız gerekir. Polis, 4 Mayıs’tan itibaren yeniden ikamet 
kontrolleri yapmaya başladı. 
 

Hoe maak ik een afspraak om langs te komen in het AC Zuid of een dienstencentrum?  
AC Zuid [Güney İdare Merkezi] veya bir Dienstencentrum’a [Hizmet Merkezi] uğramak 
için nasıl randevu alabilirim? 
 
AC Zuid veya bir Dienstencentrum’a uğramak için artık randevu alabilirsiniz. Randevunuzu 
online veya Gentinfo aracılığıyla almanız gerekir. 
 
Aşağıdaki gün ve saatlerde randevuyla uğrayabilirsiniz: 
• Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 9.00-12.30 ile 14.00-16.00 saatleri arası. 

 
Ayrıca akşam saatlerinde de randevuyla uğrayabilirsiniz: 
• Pazartesi akşamları 16.30-19.00 saatleri arası: Drongen – Mariakerke – Oostakker – Sint-Denijs-

Westrem – Wondelgem – Zwijnaarde gibi küçük hizmet merkezlerine, 
• Salı akşamları 16.30-19.00 saatleri arası AC Zuid’e, 
• Salı akşamları 16.30-19.00 saatleri arası: Gentbrugge – Nieuw Gent – Sint-Amandsberg – 

Wondelgem gibi büyük hizmet merkezlerine uğrayabilirsiniz.  
 
Perşembe, cumartesi ve pazar günleri AC Zuid ve hizmet merkezleri kapalıdır.  
 
Muide-Meulestede ve Sint-Kruis-Winkel hizmet merkezleri her gün kapalıdır. 

 

https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit moment? 
GentinfoPunt AC Zuid’in [AC Zuid Genel İletişim Noktası] hizmetleri şu an nasıl 
yürütülüyor? 
 
AC Zuid’in Dienst Burgerzaken’da [Nüfus ve Vatandaşlık İşleri] randevunuz var mı? Önce Gentinfopunt’e 
başvurun. Başvurunuzu pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 9.00-12.30 saatleri arasında 
yapabilirsiniz. 

 
Randevunuz yok mu? Aşağıda belirtilen işlemler için GentinfoPunt gişesine pazartesi, salı, çarşamba ve 
cuma günleri 9.00-12.30 saatleri arasında randevusuz başvurabilirsiniz: 
 
• Sosyal düzeltme kapsamında kuponla çöp torbası almak için 
• Taksi çeki satın almak için 
• Yarım gün işsizlik için gerekli belgeleri mühürletmek için. (Dikkat: geçici 

işsizlik belgeleriyle karıştırılmamalıdır) 
• Bütçe sayacına kredi yüklemek için 
 

Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie? 
Loket Migratie [Göç Gişesi] ve Infopunt Migratie’ye [Göç Bilgi Noktası] başvurabilir 
miyim? 
 
Elektronik kimlik kartları ve oturum belgeleri (turuncu kartlar) için başvuru yapmak, belgeleri teslim 
almak ve sürelerini uzatmak için Loket Migratie’den randevu alabilirsiniz. 
 
Diğer tüm hizmetler online olarak sunulmaktadır. Geçici online hizmetlerin dökümünü belediye internet 
sitesi adlı sitede bulabilirsiniz.  
 
Infopunt Migratie kapalıdır. Ancak telefon edebilir veya e-posta gönderebilirsiniz.  
• Loket Migratie: 09 266 71 50 en loketmigratie@stad.gent 
• Infopunt Migratie: 09 266 71 40 en infopuntmigratie@stad.gent 

 
Is de Stadswinkel open?  
Stadswinkel açık mı? 
 
Stadswinkel (pazartesinden cumaya kadar her gün 9.00-17.00 saatleri arası) açıktır. 
 
Belfort’un altındaki Van Eyck shop her zamanki çalışma saatlerinde (her gün 10.00-18.00 saatleri arası) 
açıktır.  
 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door?  
Belediyede evlilik işlemleri halen yapılıyor mu? 
 
Evliliğinizi ücretsiz olarak ileri bir tarihe erteleyebilirsiniz. 
Yine de evlilik işlemleriniz yapılıyor mu? Öyleyse en fazla 30 kişi nikâhta hazır bulunabilir. Bu sayıya 
belediyenin evlendirme memuru, evlenecek çift ve muhtemel şahitler de dâhildir.  
 

https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
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Wat met religieuze huwelijken, uitvaartplechtigheden en gebedshuizen?  
Dini nikâhlar, cenaze merasimleri ve ibadethanelerle ilgili durum nedir? 
 

• Dini nikâhlar gerçekleştirilebilir. Ancak nikâhta sadece eşler, şahitleri ve ilgili din görevlisi hazır 
bulunabilir. 

• Cenaze merasimleri sınırlı bir çevrede (sadece aile arasında) düzenlenir. Merasime, sosyal 
mesafe kurallarına uyulması koşuluyla, en fazla 30 kişi katılabilir. 

• İbadethanelerde dini hizmet verilmemektedir. Bu, tüm inanç grupları için geçerlidir.  
 

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte?  
Doğum bildirimi nasıl yapılır? 
 
Doğum bildirimi hastanede yapılmaz. Bildirimi gişede yapmak zorundasınız.  AC Zuid veya bir hizmet 
merkezine uğramak istemezseniz bildirimi doğum bölümünden alacağınız bir form aracılığıyla da 
yapabilirsiniz. 
 

Samenleven, Welzijn en Gezondheid  - Birlikte Yaşam, Refah ve Sağlık 
 

Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers?  
Gent Belediyesi ağız maskesi dağıtıyor mu? 
 
Evet, Gent’te yaşayan 12 yaş üstü herkese posta yoluyla ücretsiz ağız maskesi gönderilecek. Ağız 
maskeleri iki katmandan oluşur ve tekrar kullanılabilir. % 100 pamuktan üretilmiştir ve 60 derecede 
yıkanabilir.  
Ağız maskeleri Mayıs ayı sonunda tedarik edilecek ve Gent sakinlerine posta yoluyla evlerine teslim 
edilecektir. 
 
Ağız maskeleri FOD [Federal Hizmet Dairesi] Halk Sağlığı yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. 
Maskelerin alt kısmında filtre bezini yerleştirmek için bir açıklık bulunur. Ağız maskesini doğru kullanmak 
için filtre bezi zorunlu değildir. Filtrelerle ilgili daha geniş bilgi daha sonra paylaşılacaktır. 
 
Kendiniz de ağız maskesi yapabilirsiniz. Nasıl maske yapacağınızla ilgili daha geniş bilgiyi 
www.maakjemondmasker.be adlı sitede bulabilirsiniz. Bunun için dikiş makinesine de ihtiyacınız yoktur.  
 
Ağız maskesini eczane ve süpermarketlerden de satın alabilirsiniz.  
Hâlâ bir ağız maskeniz yoksa ve kendiniz de maske dikemiyorsanız ağzınızı ve burnunuzu örtmek için bir 
şal veya bandana kullanabilirsiniz. 
 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open?  
Gent Belediyesinin yerel hizmet merkezleri açık mı? 
 
Gent Belediyesinin tüm hizmet merkezleri 7 Haziran’a kadar kapalıdır.  
 
Önemli: Hizmet sunumu devam ediyor. Çalışanlarımız, ihtiyacı olan çevre sakinlerini ev ziyaretleri ve 
telefonla iletişim yoluyla bireysel olarak destekliyorlar. Eve sıcak yemek servisleri devam etmektedir.  
Tüm etkinlikler iptal edildi. Buluşma alanları kapatıldı.   
 

http://www.maakjemondmasker.be/
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Zijn de woonzorgcentra in Gent open?  
Gent’teki Yaşlı Bakım Merkezleri açık mı? 
 
Yaşlı bakım merkezleri, merkez sakinleri, ziyaretçiler ve personelin güvenliğinin sağlanması koşuluyla, 18 
Mayıs’tan itibaren ziyaretlere sınırlı olarak yeniden izin verebilirler.  Ziyaretçilerin ne zaman ve hangi 
koşullarda gelebileceğine bakım merkezlerinin kendileri karar verir. Yaşlı bakım merkezini ziyaret edip 
edemeyeceğinizi öğrenmek için ilgili bakım merkeziyle iletişime geçin. 
 

Kan mijn kind nog naar school gaan?  
Çocuğum okula gidebilir mi? 
 
İlköğretim 1, 2. ve 6. sınıf öğrencileri ile ortaöğretim 6. sınıf öğrencileri için okullardaki ders ve etkinlikler 
yeniden başladı.  
 
Henüz okuldaki derslere katılmayan öğrenciler için okullarda bakım hizmeti sunuluyor. Bakım 
hizmetinden aşağıdaki velilerin çocukları faydalanabilir: 
• Sağlık ve/veya bakım hizmet sektöründe çalışan velilerin çocukları. 
• Temel kamu sektöründe çalışan velilerin çocukları,  
• Çocuklarını büyükanne veya büyükbabasına bırakmaktan başka alternatif bulamayan veliler, 
yaşlarına bakılmaksızın çocuklarını okullardaki bakım hizmetine gönderebilirler. 
 

Studenten -  Öğrenciler 
 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders?  
Şu anda öğrenci evinde kalıyorum, ailemin yanına dönebilir miyim? 
 
Öğrenciler, 1 sabit yerleşim yeri seçmelidir. Öğrenciler isterlerse öğrenci evinde kalabilirler ya da kriz 
döneminde ailelerinin yanına dönebilirler. 
 

Zijn universiteiten en hogescholen open?  
Üniversiteler ve yüksek okular açık mı? 
 
Hayır, üniversiteler ve yüksekokullar kapalıdır.  Öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim sistemiyle devam 
ediyorlar.  
 

In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot?  
Hangi durumlarda tekrar öğrenci evine dönebilirim? 
 
Temel kural değişmiyor: 
• Mümkün olduğunca aynı sosyal çevreyi seçin, hazırlık ve sınav 

dönemlerinde de yine aynı yerde ders çalışın.  
• Kendi ders materyallerinizi öğrenci evinden gidip alabilirsiniz.  
• Kira kontratınızın sona ermesi halinde acil olarak taşınabilirsiniz. Sosyal 

mesafe kuralına her zaman uyun. Acil değilse taşınma tarihinizi erteleyin. 
 
Hazırlık ve sınav dönemleri için öğrenci evinize geri dönüyor musunuz? 18 Mayıs’tan itibaren dersleriniz 
başlıyor mu? Öyleyse ilk 14 gün şu kurallara uyun. Tekrar eve dönmeyin.  

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
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Öğrenci evlerinde kalan öğrencilerle ilgili sıkça sorulan sorular için? 
Kotagent Korona krizi döneminde öğrenci evlerinde kalan öğrenciler için Sıkça Sorulan Sorular adlı 
başlık altında sıkça sorulan sorulara göz atabilirsiniz. 
 

IVAGO 
 

Zijn de recyclageparken open?  
Geri Dönüşüm Parkları açık mı? 
 
Aşağıda belirtilen 5 geri dönüşüm parkı açıktır: 
• Gent - Proeftuinstraat 
• Gent - Maïsstraat (Gaardeniersweg üzerinden) 
• Gentbrugge - Jan Samijnstraat 
• Drongen - Koninginnelaan 
• Oostakker – Lourdesstraat 
 
Gentbrugge’nin geri dönüşüm parkına en fazla 7 araç girebilir. Diğer geri dönüşüm parklarına 12 araç 
girebilir. Daha geniş bilgi için Ivago’nun internet sitesi adlı siteye bakın. 
 

Mobiliteit - Hareketlilik 
 

Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken?  
Toplu taşıma araçlarını kullanabilir miyim? 
 
Evet, toplu taşıma hizmeti devam ediyor. Farklı toplu taşıma şirketlerinin devam eden seferlerini kontrol 
etmek için internet sitelerini inceleyin. Sadece zorunlu hallerde seyahat edin. Otobüslerde, tramvaylarda 
ve Lijn gişelerinde nakit ödeme yapmak mümkün değildir. Bu taşıtlara binmek için arka kapıyı kullanın. 
Dikkat: 12 yaşından büyük tüm yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanırken ağız maskesi veya ağzını 
örtmek için bandana/şal takmaları zorunludur. 

 
Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf?  
Mobilite Şirketine başvurabilir miyim? 
 
Mobiliteitsbedrijf’in gişeleri kapalıdır, ancak şirkete telefon ya da e-postayla ulaşabilirsiniz: 
• Telefonla: 09 266 28 00 
• E-postayla: mobiliteit@stad.gent 
 
Eğer randevu almışsanız, telefonla rehberlik için sizi telefonla arayacağız. 
 

Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen?  
Otobüs servisleri ve gezi otobüsleri çalışıyor mu? 
 
De park and ride Weba/Decathlon ve şehir merkezi ile de park and ride Watersportbaan ile şehir 
merkezi arasındaki otobüs servis hizmetleri aşağıda belirtilen saatlerde devam ediyor: 
 
Hafta içi her gün: 
• Saat 7.00’den 10.00’a kadar: her 15 dakikada bir. 
• Saat 10.00’dan 16.00’ya kadar: her 30 dakikada bir. 

https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
tel:092662800
mailto:mobiliteit@stad.gent
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• Saat 16.00’dan 19.00’a kadar: her 15 dakikada bir. 
 
Otobüs servisi cumartesi günleri 9.00-19.00 saatleri arasında ve her 30 dakikada bir çalışmaktadır. 
Ağız maskesi takılması zorunludur. 
 
Gezi otobüsleri çalışmamaktadır. 
 

Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade?  
Bisikletimi Fietsambassade’de tamir ettirebilir miyim? 
 
Fietsambassade yeniden açıldı. Artık herkes Fietsendepot, Dampoort, Gent Sint-Pieters ve Kattenberg 
bisiklet noktalarına başvurabilir.  
Fietspunt Centrum geçici olarak kapalıdır. 
 
Daha geniş bilgi 
 

Kan ik nog deelauto’s, deelfietsen en deelsteps gebruiken?  
Ortak kullanım arabalarını, bisikletleri ve scooterları kullanabilir miyim? 
 
Evet. Ortak kullanım arabalarını, bisikletleri ve scooterları ulaşım aracı olarak kabul ediyoruz. Bu araçları 
kullanabilirsiniz.  
 

Kan ik mijn rijbewijs nog halen?  
Ehliyetimi alabilir miyim? 
 
Sürücü okullarında teori ve pratik derslere ve sınavlara yeniden başlandı. Kamuya açık yollarda pratik 
eğitiminin yapılması da izinli seyahat kapsamında kabul edilir.  
 

Kan ik nog een taxi nemen?  
Taksiyle yolculuk yapabilir miyim? 
 
Evet. Taksiye binebilirsiniz. Ancak takside oturan kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe bulunmalıdır. 
Taksiye kaç kişinin binebileceği taksinin büyüklüğüne bağlıdır. 
Bir aile toplu olarak taksiye binebilir, burada sosyal mesafe kuralı geçerli değildir. 
Bu, başkalarıyla birlikte aynı araçla seyahat edenler ‘carpooling’ için de geçerlidir. 
 

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren?  
Ücretli otoparklar kontrol ediliyor mu? 
 

Evet. 18 Mayıs’tan itibaren sokaklardaki ücretli otoparklarda kontrollere yeniden başlandı. 
 

Lage-emissiezone - Düşük Emisyon Bölgesi 
 

Is de lage-emissiezone nog van kracht?  
Düşük Emisyon Bölgesi uygulaması devam ediyor mu? 
 
Evet. LEZ bölgesine uygun olmayan araçlarla giren kişilere 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren para 
cezası uygulanmasına yeniden başlandı. 

 

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
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Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan?  
AC Zuid’de bir LEZ-randevum var.  Randevum daha geçerli mi? 
 
2 Haziran’a kadar sadece pazartesi, çarşamba ve cuma günleri öğleden önce randevu alabilirsiniz. 
Yeni bir randevu almak istiyorsanız bunu bu sayfa üzerinden yapabilirsiniz. 
Ayrıca 09 210 10 30 numaralı telefonu arayarak da randevu alabilirsiniz. 
 

Handel en horeca - Ticaret ve Horeca [Otel-Restoran-Kafe] 
 

Welke winkels zijn open?  
Hangi dükkânlar açıktır? 
 
Dükkânlar, 11 Mayıs’tan itibaren sıkı sosyal mesafe koşulları altında açılabilirler.  
1,5 metrelik sosyal mesafenin korunması garantisi uygulandığı sürece 20 m²’den küçük dükkânlara aynı 
anda iki ziyaretçi girebilir.   
 
İstisnalar (kapalı kalan yerler): 
• Masaj salonları 
• Saunalar dâhil, Wellnesscentra [sağlıklı yaşam merkezleri] 
• Fitness salonları 
• Gazinolar, oyun makinesi salonları ve bahis büroları 
 
Bu istisnalara, eve yapılan hizmetler için de geçerlidir.  
 
Güvenli alışveriş yapma önerileri için tıklayın: güvenli alışveriş yapma önerileri. 
 

Zijn cafés en restaurants open?  
Kafeler ve restoranlar açık mı? 
 
Tüm kafeler, eğlence mekânları ve düğün salonları kapalıdır.   
Eve servis hizmeti, sipariş teslim alma ya da drive-in olanağı sunan restoranlar mutfaklarını yeniden 
açabilirler. Ancak buralarda da insanlar arasındaki sosyal mesafe (en az 1,5 m²) dikkate alınmalı ve uzun 
kuyrukların önüne geçilmelidir.  
 
Yemek siparişi teslim alma (dondurma salonları dâhil) yapılabilir. Restoranlara, kafe-bar ve benzeri 
yerlere sadece içecek satın almak için girmek yasaktır. 
 
Şirket restoranları dâhil, restoranlarda, kafelerde, patates kızartması satış yerlerinde, paket servis 
restoranlarında, ekmek arası/sandviç satan yerlerde ve atıştırmalık satan yerlerde, mekân içinde yemek 
veya içmek yasaktır.  
 
Dikkat: Kafe, restoran, snackbar, sandviç dükkânları, patates kızartması satış yerleri işletmecileri, teras 
mobilyalarını dükkânlarının içine almak zorundadırlar.  
 

Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 
Gent’teki yerel işletmecileri desteklemek istiyorum, ancak şu anda Gent’te nasıl yerel 
alışveriş yapabilirim? 
 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
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Gent’te her zaman yerel alışveriş yapabilirsiniz. Bununla ilgili yerel girişimleri ve her türlü ilginç internet 
platformlarını bu listede kolayca bulabilirsiniz: alınan inisiyatiflerin listesi. 
 
Siz de bildiğiniz girişim ya da platform önerilerinizi bize e-posta yoluyla bildirin: puurgent@stad.gent 
 

Zijn kappers en schoonheidssalons open?  
Berberler ve güzellik salonları açık mı? 
 
Evet. Aşağıdaki kuralları dikkate almak koşuluyla: 

• 10 m²’ye 1 müşteri. Eğer işyeriniz 20m²’den küçükse ve 1,5 metrelik sosyal mesafeyi 
koruyabiliyorsanız 2 müşteri alabilirsiniz. 

• Berber veya güzellik salonuna gitmek için randevu almak zorundasınız; 
• Müşteriler dükkân dışında beklemelidirler; 
• Tuvaletler (acil durumlar hariç) müşteriler tarafından kullanılamaz; 
• İçecek veya atıştırmalık servisi yapılamaz; 
• Her çalışma istasyonu arasında en az 1,5 metre mesafe bulunmak 

zorundadır. 
• Personel ve 12 yaş üstündeki müşteriler ağız maskesi takmak zorundadır; 
• Solaryumlar açıktır. Hijyen tedbirlerine göre, her kabine 1 kişi girecek şekilde, bireysel kabinler 

kullanılmalıdır. Kabinler kullanım sonrası dezenfekte edilmelidir. 
 

Blijven alle logementen open in Gent?  
Gent’teki tüm konaklama mekânları açık mı? 
 

Oteller sadece konaklama hizmeti sunmak için açık kalabilirler. Barlar, restoranlar (ortak kullanım 
salonları), toplantı salonları ve rekreatif alanlar kapalı kalmak zorundadır. Oda servisi yapılabilir. Yani otel 
odanızda yemeniz içmeniz serbesttir. 
 
Dikkat edin, otellerin büyük çoğunluğu kapalıdır. Daha geniş bilgi için otelin kendi internet sitelerini 
kontrol edebilirsiniz.  
 
Teras mobilyaları otel içine alınmalıdır. 
 
Tatil evleri, campingler, B&B'ler, tatil parkları ve AirBnB'ler gibi, rekratif ve turistik evler kapalıdır.  
 

Gaan de markten en ambulante handel door? 
Pazar yerleri açık mı ve seyyar satışlar devam ediyor mu? 
 
Seyyar satıcılar, 11 Mayıs’tan itibaren işlerine tekrar başlayabilirler. Pazar yerleri ise 18 Mayıs’tan 
itibaren yeniden açılacaktır. 
 
Her şey güvenli bir şekilde yürütülmelidir. Önlemlere uyulması zorunludur. 
 
Önlemlerle ilgili daha geniş bilgi  

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
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Werken en ondernemen - Çalışma ve girişimcilik 
 

Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar?  
Gent Girişimciler Destek Noktasına erişim var mı? 
 
Evet, ancak sadece e-posta yoluyla ondernemen@stad.gent veya 09 210 10 60 numaralı telefonla 
erişebilirsiniz.  
Sorunuzu e-posta yoluyla sormanızı öneriyoruz. Ancak pazartesinden cumaya kadar 9.00-12.30 ile 14.00-
16.00 saatleri arası telefon edebilirsiniz. Eğer telefonunuza anında cevap vermezsek sesli mesajınızı 
bırakabilirsiniz. Sizi en kısa zamanda telefonla ararız. 
 

Gaan wijk-werkopdrachten nog door?  
Semt-iş çalışmaları devam ediyor mu? 
 
Sadece serbest çalışanlar ve bakım kuruluşlarının sunduğu bakım görevleri devam ediyor. Buna sadece 
her iki tarafın kabul etmesi ve hijyen ve mesafeyle ilgili kurallara uyulması koşuluyla müsaade edilir.  
 

Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open?  
Gent Belediyesinin Çalışma Noktaları açık mı? 
 
Çalışma Noktaları geçici olarak kapalıdır. 
Pazartesinden cumaya kadar 9.00-12.30 ile 14.00-16.00 saatleri arası e-posta yoluyla werk@stad.gent ya 
da telefonla 09 266 83 00 bizimle iletişime geçebilirsiniz.  
 

Ik moet voor mijn werk de grens over. Wat moet ik doen?  
İşim için yurtdışına çıkmak zorundayım. Ne yapmalıyım? 
 
• Hayati sektörlerde ve çok önemli mesleklerde çalışan sınır işçileri  
         Sınırı sorunsuz geçebilmeniz için vinyeti buradan indirin: İndirin. 

Vinyeti renkli olarak bastırıp size vermesi için işvereninize verin. Sonra da 
vinyeti aracınızın ön camına şoför tarafına gelecek şekilde yerleştirin. 

 
 
 

-> Vinyeti Holladaca dilinde indirin 
-> Vinyeti Fransızca dilinde indirin 
-> Vinyeti İngilizce dilinde indirin 
-> Vinyeti Almanca dilinde indirin 
 
Hayati sektörlerin ve çok önemli mesleklerin yer aldığı listeyi 18 Mart 2020 tarihli Bakanlık 
Kararnamesinin  ekinde bulabilirsiniz. 
  
• Hayati bir sektörde veya çok önemli bir meslekte ÇALIŞMAYAN sınır işçileri 

“Certificate proving the need to cross the border” formunu göstererek iş için sınırı geçmek 
zorunda olduğunuzu belirtin. Formu bir kere doldurun ve sınırı geçtiğiniz zamanlarda gösterin.   
 

mailto:ondernemen@stad.gent
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_secteur_crucial_f.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_vital_sector_e.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
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Mag ik kortingsacties organiseren?  
İndirim kampanyası düzenleyebilir miyim? 
 
Evet. İndirim kampanyaları yeniden düzenlenebilir.   
 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten?  
İşyerimi /Şirketimi nasıl tekrar açabilirim? 
 
İşletmenizi, dükkânınızı veya seyyar işyerinizi yeniden güvenli ve sağlıklı bir şekilde açmak için somut 
olarak neler yapmanız gerektiğinin listesini çıkardık. 
 

Cultuur, sport en vrije tijd  - Kültür, spor ve boş zaman 
 

Mogen recreatieve activiteiten nog?  
Rekreatif aktivitelerin yapılmasına izin var mı? 
 
Kültürel, toplumsal, bayramlık, folklorik ve rekreatif etkinlikler yasaktır. Bu etkinlikler, gerek kamusal 
alanda gerek özel alanda yasaktır. 
 
Açık havada bedensel hareketler yapmaya izin verildi ve hatta bu, tavsiye ediliyor. Bu aynı çatı altında 
yaşayan aile bireyleriyle ve/veya 2 arkadaşla yapılabilir. Ancak bu kişiler her zaman aynı kişiler olmalıdır. 
Sosyal mesafenin korunması da önemlidir.  
  
Bedensel hareket ya da gezinti yapmak için otomobil kullanılmasına sadece gidilecek yere ulaşım için izin 
verilir (örneğin makul bir uzaklıktaki bir ormana veya spor kulübüne gitmek için). 
 
Gent’te neler yapabileceğinizle ilgili fikir arıyorsanız uitingent.be adlı sitede bir dizi kreatif dijital öneriler 
bulabilirsiniz. 
 

Cultuur - Kültür 
 

Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken?  
Gent’teki müzeleri ve tarihi binaları ziyaret edebilir miyim? 
 
Evet, Gent’teki müzeler ve tarihi binalar 18 Mayıs’tan itibaren yeniden açılıyor. Müzeleri normal açılış 
saatlerine yalnız ya da ev arkadaşınızla birlikte ziyaret edebilirsiniz.  Her müze için maksimum ziyaretçi 
sayısı belirlenmiştir. Biletler önceden satın alınabilir ya da rezervasyon yaptırılabilir. Ziyaretiniz sırasında 
yol işaretlerini takip edin. Ağız maskesi takın. 
 
Daha geniş bilgi 

 

Gaan de Gentse Feesten door dit jaar?  
Gent Festivalleri bu yıl düzenlenecek mi? 
 
Gent Festivalleri bu yıl düzenlenmiyor. Büyük çaplı tüm organizasyonlar 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 
yasaklanmıştır. Gent Festivalleri, 17 - 26 Temmuz 2020 tarihleri arasına planlandığı için, 
düzenlenemeyecektir. Daha geniş bilgi 
 

Sport - Spor 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-heropstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
https://uitin.gent.be/blikvangers
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/gentse-feesten-gaan-niet-door-stad-gent-blijft-organisatoren-ondersteunen
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Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open?  
Yüzme havuzları ve spor tesisleri açık mı? 
 
Yüzme havuzları ve spor salonları gibi, tüm kapalı spor alanları 7 Haziran’a kadar kapalıdır. 
Açık hava spor alanlarının aşağıdaki koşullar altında açılmasına izin verilir: 

• Temassız bir spor olmalıdır 
• Sosyal mesafenin korunması garantisi sağlanmalıdır 
• Korona kurallarına uyulmalıdır 
• Soyunma odaları, duşlar ve kafeteryalar kapalı kalmalıdır.  

 
Spor dersleri ve koçluk seansları sadece açık havada yapılabilir. En fazla iki kişiyle birlikte spor 
yapabilirsiniz. 1,5 metrelik sosyal mesafeyi her zaman koruyun.  
 
Blaarmeersen Spor ve Rekreasyon Parkı bünyesindeki açık tenis kortları herkesin kullanımına 
açıktır. Koşullarını inceleyin: koşullar. Paten parkında (merkez parkında) paten kaymaya ve basketbol 
sahasında omnisporta (karışık spor) izin verilir. 1 yetişkin dâhil en fazla 20 kişi hazır bulunabilir. Hiçbir 
yarışma düzenlenemez. Park yeri ve kamp alanı gibi diğer tüm altyapı tesisleri kapalı kalacaktır. 

 
 
 

Mogen we als club trainingen of groepslessen geven?  
Kulüp antrenmanları veya grup dersleri verilebilir mi? 
 
Evet. Aşağıdaki koşullar altında: 

• Etkinlik tamamen açık havada gerçekleştirilmelidir. 

• 1,5 metrelik güvenlik mesafesi antrenmanlar esnasında da korunmalıdır.  

• Soyunma odaları, duşlar ve kafeteryalar kapalı kalmalıdır.  

• Her zaman kendi malzemelerinizi kullanmanız ve iyice dezenfekte  
edilmesini sağlamanız tavsiye edilir. 

• Son olarak grupta her zaman bir koç hazır bulunmalıdır ve grup 20 kişiden fazla olmamalıdır. 
 

Ik had al een reservatie in een sportzaal. Wat nu?  
Spor salonunda bir rezervasyon yaptırmıştım. Şimdi ne olacak? 
 
Kapalı spor tesislerindeki tüm rezervasyonlar geçici olarak 7 Haziran’a kadar iptal edildi. Açık hava spor 
tesislerindeki grup antrenmanları için yapılan rezervasyonlar geçici olarak 31 Mayıs’a kadar ücretsiz 
olarak iptal edildi. 
 
Tekrar antrenman yapmak isteyen sabit kullanıcılar sadece e-posta yoluyla (sportdienst@stad.gent) ve 
aşağıdaki hususları da belirterek rezervasyon yaptırabilir: 
• Kulübün rezervasyon yaptırmak istediği tesis, yeri, saati ve hedef kitlesi 
• Önlemlere uygun nasıl güvenli spor yapılacağına dair kısa bir açıklama. 
 
Belediyeye ait olmayan bir spor tesisinde rezervasyonunuz varsa spor etkinliğinin organizatörüyle 
iletişime geçin. 
 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal?  
Topsporthal için anlaşmalar nelerdir? 
 

https://stad.gent/nl/blaarmeersen
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Sport Vlaanderen dâhil olmak üzere, Topsporthal’deki tüm etkinlikler 7 Haziran’a kadar geçici olarak 
durdurulmuştur. 

• 8 Haziran’dan önce yapılacak bir etkinlik için rezervasyon yaptırmışsanız, ödediğiniz 
ücretin iadesi veya yeni bir rezervasyon yaptırma arasında tercih yapabilirsiniz. 8 
Haziran’dan sonra yapılacak etkinlikler için genel (iptal) koşullar geçici olarak geçerli 
olacaktır. 

• Spor konaklama rezervasyonlarınızı 2020 yılında başka bir döneme alabilirsiniz. 
• Spor sınıfları için henüz kesin kurallar belirlenmemiştir. Geniş bilgi daha sonra 

paylaşılacaktır. 
 
Başka sorularınız varsa Sport Vlaanderen’a 09 244 72 22 telefon numarasıyla 
ulaşabilir, gent@sport.vlaanderen’a e-posta gönderebilir veya güncellemeleri www.sport.vlaanderen 
adlı internet sitesinden takip edebilirsiniz.  
 
 

Ik volg een sportcursus bij de Sportdienst, maar de lessen zijn geannuleerd. Worden 
deze ingehaald of terugbetaald?  
Spor Bölümünde bir spor kursu takip ediyorum. Bu dersler telafi edilecek mi yoksa ücret 
geri mi iade edilecek? 
 
Dersler iptal edildi ve artık telafi edilmeyecektir. Devam eden kurslara katılan tüm katılımcılara konuyla 
ilgili e-posta gönderildi. Normal şartlarda ücretlerin iadeleri yapıldı. 
 

Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus?  
Şu anda bir kampa veya kursa kayıt yaptırabilir miyim? 
 
Evet. Kamp veya kurs rezervasyonunuzu online yapın; 09 266 80 00 numaralı telefonu arayın ya da 
sportdienst@stad.gent’e e-posta gönderin. 
 

Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 
verlengen?  
Yüzme aboneliğimin veya spor kartımın süresi birkaç hafta içinde doluyor. Bunu 
uzatabilir miyim? 
 
Yüzme aboneliğiniz, spor kartınız veya çoklu giriş kartınız varsa, bunun süresini krizden sonra kuruluşun 
kapalı kaldığı ay sayısı kadar uzatabilirsiniz.  Şu anda bununla ilgili bir şey yapmanıza gerek yoktur. 
Önlemler sona erdikten sonra bunu, ilgili spor tesisine giderek ayarlayabilirsiniz. 
 

Zijn watersporten toegestaan?  
Su sporları yapmak serbest mi? 
 
Evet, balık tutma, dalış yapma, kürek çekme ve su kayağı gibi su sporlarının yapılması yeniden serbesttir. 
Ancak bu sporlar açık havada yapılmalı ve yeterli sosyal mesafe (1,5 metre) korunmalıdır. Bu sporları da 
sadece aynı çatı altında yaşadığınız kişilerle ve/veya iki arkadaşınızla (her defasında aynı kişiler) birlikte 
yapabilirsiniz.  
 
Bu sporlar da bir kulüp bünyesinde 18 Mayıs’tan itibaren yeniden yapılabilir, açık havada, en fazla 20 
kişiyle ve bir çalıştırıcı eşliğinde olması koşullarıyla. 
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Vrije tijd – Boş zaman 
 
Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei?  
11 Mayıs’tan itibaren Gent’te alışveriş nasıl yürütülüyor? 
 
Gent Belediyesi, polis ve dış ortaklarla birlikte bir eylem planı hazırladı. Bu şekilde güvenle alışveriş 
yapabilirsiniz.  
 
Mağazaların bulunduğu sokaklarda sağdan yürüyün. Dükkân rehberleri hazır bulunmaktadır. Merkezde 
ellerinizi yıkamanız için lavabolar bulunmaktadır. 
 
Daha geniş bilgi 

 
Groen en Milieu – Yeşil ve Çevre 
 
Gaat plaagdierbestrijding nog door?  
Haşereyle mücadele devam edecek mi? 
 
Hamamböceği ve sıçanlarla ilgili ihbarlar için şimdilik Groendienst’e başvurabilirsiniz. Pazartesiden 
cumaya kadar 8.00-13.00 saatleri arasında haşereyle mücadele bölümünü 09 323 66 66 numaralı 
telefonla arayabilirsiniz.  
 
Ev ziyaretlerinde sizden talep ettiğimiz hususlar: 

• Randevudan önce evinizi iyice havalandırın 

• Yeterli sosyal mesafeyi koruyun 

• Başka bir odada bekleyin 

• Hastaysanız belediye çalışanlarının evinize girmesi yasaktır. 

 
Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin?  
Kiraladığım bahçede veya sebze bahçemde bahçe işleri yapabilir miyim? 
 
Aşağıdaki kurallara uymanız koşuluyla kiraladığınız ya da kendi bahçenizde bahçe işleri yapabilirsiniz: 
• Hijyen önlemlerini titizlikle uygulayın. 
• Sosyal mesafe – sosyal mesafeni koru: Birbirinizden en az 1,5 metre 

mesafede kalın. Bahçe işlerinizi aynı çatı altında yaşadığınız aile bireyleriyle 
ve/veya hep aynı kişilerle, 2 arkadaşınızla birlikte yapabilirsiniz. 

• Bir araya toplanmanız yasaktır. 
 
Kiralık bahçenize ya da çevrenizdeki sebze bahçenize aracınızla gidebilirsiniz. 
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