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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wüan Kentinde başlayarak ti.im diinyayı tehdit etmeye
devam eden ve Di.inya Sağlık Örgütii tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs
(Covid-l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımrzr korumak ve salgının yayılmasınr engellemek
için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hrfzıssıhha Kanrrnunrrn 26. Maddesine
istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27 ,Ye72.Madde|eri kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

26.04.202l tarihinde Sayn Cumhurbaşkanrmrzrn başkanhğnda toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanhğının 27.04,2021, tarih ve
7576 sayı|ı Genelgesi doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma
tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek olup; 29 Nis3n 2021
Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mavıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar
siirecek olan tam kapanma döneminde İlimiz eenelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin
alrnması gerektiği değerlendirilıniştir.
Tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığının 14.04.202| taih ve 6638 sayılı

Genelgesi doğrultusunda alınan; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun L4.04,202I tarih ve 202ll35
nolu karannda belirtilen tedbirlere ilave olarak;

1. SOKAĞA CIKMA KISITLAMASI
Hafta içi hafta sonu aynmı olmaksızın 29 Nisan 202l Perşembe giinü saat l9.00'da
başlayp 17 Mays Z02lPazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tamzaman|ı sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacağından ;

1.1-

Sokağa çıkma lıısıtlaması uygulanacak giinlerde tiretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamamasr, sağlrk, tanm ve orınan faaliyetlerinin stirekliliğini sağlamak
amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf fufulmaslna,

Sokağa çıl«na krsıtlamasına yönelik tanrnan muafiyetler, İçişleri Bakanlığının
14.12.2020 tarih ve 20799 saylı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet
nedeni ve buna bağh olarak zaman ve giizergdh ile sınırlı olup, aksi durumlaı
muafiyetlerin kötiiye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptınmlar uygulanmasına,

1.2-

Sokağa çıkma krsıtlamasının olduğu giinlerde bakkal, market, manav, kasap,
kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
vatandaşlanmızın zorunlu ihtiyaçlanrun karşılanması ile smrlı olmak ve arac
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlanmız haiç) ikametlerine en yakın bakkal,
market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tathcılara gidip gelebilmelerine, aynı saatler
arasmda bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş
fi rmalarrnın evlere/adres e servis şeklinde de satış yapabilmelerine,
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Yukarıda belirtilen uygulamanrn zincir ve süper marketler için haftanın altı gtinü
geçerli olmasına, bu marketleinpazar giinleri kapalı olmasına,

1.3-

Sokağa çıkrrıa krsrtlamasrnın olduğu giinlerde yeme-içme yerlerinin (restoran,
lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet
gösterebİlmesİne,

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş fırmalannın Ramazan ayl sonuna
denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe giiniine kadar 24 saat esasma göre paket
servis yapabilmesine, yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş fırmalannrn
Ramazan ayının sona elmesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis
yapabilmesine,

|.4-

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fınn ve/veya unlu mamul
ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık
olmasına, (Bu iş yerlerinde sadece ekrnek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)
Vatandaşlarlmrzm ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile srnrrlr
olmakve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlanmızhariç) ikametlerine
viiriime mesafesinde olan finna gidip gelebilmesine,

Frnn ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ehnek dağıtım araç|any|a sadece
market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmesine, sokak aralannda kesinlikle
satış yapılmamıısına,

1.5-

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasrnda yukanda belirtilen temel gıda, ilaç ve
temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri
dısında tiim ticari işletme, işyeri velveya ofislerin kapalı olmasına, ıızaktan
çalışma haricinde vüz yüze hizmet verilmemesine,

|.6-

Sokağa çıkma krsıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde
rezerva§yonunun bulunması vatandaşlanmız açısrndan sokağa çıkma velveya
şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamamasına, bu dönemde

konaklama tesislerinin sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin
belgesi alan kişilere hizmet verebilmesine,

1,7-

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafıyet sadece turistik
faaliyetler kapsamında geçicilkısa bir siire için ülkemizde bulunan yabancılan
kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statiisündekiler veya
uluslararası koruma başvuru ve statii sahipleri dahil olmak iizere turistik
faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma
kısıtlamalarına tabi olmasına,

1.E_

Tam kapanma siirecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş
gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlanmrzrn ll2, 1,55 ve 156 numaralan
iizerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlannın VEFA Sosyal Destek Gruplannca
karşılanmasına,
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2.

SEHİRLERARASI SEYAIIAT KISITLAMASI
Sokağa Çıkma kısıtlaması uvzulanacak olan 29 Nisan

202l Perşembe günü

saat

19.00'dan 17 Mayıs 202l Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlanmızın
şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmemesine,
2.

1

-

Ş

ehirlerarasr seyahat krsıtlamasının istisnaları

;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum
veya kuruluşu taıafindan görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş,
denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla
bu hiikilmden muaf futulmasına,
kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınrnın ya da kardeşinin
cenazesine katlmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla
herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU veya ALO 199 sistemleri iizerinden yapacaklan başvurular (yanında
akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafindan
vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak canaze yakınlanna gerekli
seyahat izin belgesi oluşfurulmasına,
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başwru yapacakvatandaşlanmızdan
herhangi bir belge ıbrazı istenilmemesine, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan

entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi dtizenlenmeden önce
otomatik olarak yapılmasrna,
2.2_

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor
raporu ile sevk olan velveya daha önceden alrnmış doktor randewsu./konholü olan,
- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yalıınına ya da kardeşine
refakat edecek olan (en faz|a2kiş1),
- Bulunduğu şehre son 5 gtin içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp
ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 $ln içinde geldiğini yolculuk

bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz
edenler),

- ÖSYlıa taıafndan ilan edilmiş merkezi srnavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Öze|veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazrsı olan,
- Ceza infaz kurumlanndan salıverilen,
-

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul eülmesine,

2.3-

Vatandaşlarımzn, yukanda belirtilen zorunlu hallerin varhğı halinde bu
durumu beleelendirmek kaydıyla; e-devlet iizerinden İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri tizerinden ValiliVKaymakamlık btinyesinde

oluşturulan Seyahat

İzin Kurullanndan izin almak kaydıyla
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seyahat

edebilmesine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin seyahat süreleri boyunca
sokağa çıkrrıa krsıtlamasrndan muaf tutulmasına,

2.4-

Tam kapanma siirecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz
önünde bulundurularak Mülki Makamlarca yeterli sayıda personel
görevlendirilmesi başta olmak tizere seyahat izin taleplerinin hızlr bir şekilde
değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbirin alrnmasına

2.5-

Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım
aracıyla seyahat edecek kişilerin biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka
seyahat izin belgesinin olup olmadığrnın kontrol edilmesine, geçerli bir seyüat
izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilmesine,
Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlanyla yapılacak seferlerde
yolculann araç|ara kabulü öncesinde HES kodu sorgulamasının müakkak
yaprlmasına ve tanılı/temash gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca
allnmasına,

2.6-

Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlan (uçak hariç); araç rüsatında
belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin oZ5O'si oranrnda yolcu kabul edebilmesine
ve araç içindeki yolcuların ofurma şekli yolculann birbirleriyle temasınr
engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olmasına,

2.7-

Kişilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıklan vilayetlerin farklı olduğu ve işe
geliş gidişin diizenli olarak günliik yapıldığı işçi servisleri ile yapılan yolcu
taşımacılığı faaliyetlerinin şehirleraıası seyahat iznine tabi olmaksrzın
yapılabilmesine,
3- Tam kapanma siirecinde sağlık, güvenlik,

acil çağr. gibi kritik görev alanlan

hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlannda hizmetlerin stirdiirülebilrnesi
için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülmesine (asgari personel
seviyesi toplam personel sayısmn % 5O'sini aşmayacak ölçüde) şekilde ıızaktan
veya dönüşümlü çahşmaya geçilmesine,
Bu dönemde;

o
ı

uzaktan ve dönüştimlü çalışmaya tabi kamu personelinin, herhangi bir özel
muafiyete salıip olmamalan nedeniyle diğer vatandaşlanmzm tabi olduğu
esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmamalanna,

kamu kurum ve kuruluşlannm hizmet binalannda/yerlerinde görev alacak
kamu personeli için yetkili yönetici tarafindan bu durumu ortaya koyan
görev belgesinin diizenlenmesine ve görevli olduğu zafr|an dilimi içerisinde
ikameti ile işyeri arasındaki giizergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi
olmalanna,

4- İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tanm işçileri, hayvancılık ve
ancılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullanna uygun hareket edilebilmesi

için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda Mülki Makamlarca
gerekli tedbirlerin eş zamanlı olarak alınmasına, bu bağlamda mevsimlik tarrm
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iŞÇilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacakları
alanlarda alınacak
tedbirler ve iller arası hayvancılİk ,. u.,.,İ,k
auıiyoı..i konusunda içişleri
Bakanl ığının -yeni bir Genel ge yayımıanın
caya kadii -İ,İ.

;Ö;ffiİ *

ur,
Genelgesinde belirlenen esaslara göre hareket
_
1ayılı
ediımesine,
5- Tam gün uygulanacak sokağa
çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de
uygulanmasını temin etmek amacıyla site
yönetimlerine sorumluluk
verilmesine, site iÇerisinde izinsiz
ş.İ.llO. d,şa., İ,ı.u, kişilerin (özellikle
Çocukların Ve genÇlerin) ikametlerine dcınmeleri konusunda
uyu.rı,nuıu.,
sağlanmasına,
6- Sokağa Çıkma süresi boYunca sokak hayvanlarının
beslenmelerine özel önem
verilmesine, bu kaPsamda Vali/Kaymakamlar
tarafindan yerel yönetimler, ilgili
kamu kurum ve kuruluŞları ile gerekli koordinasyon
tesis edilerek sokak
haYvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler
aıınmasına, bu amaçla başta
haYvan barınakları olmak tızere park,
bahçe, orman gıui sotat hayvanlarının
doğal YaŞam alanlarına düzenli olarak
-urnu, y.rn, yiy.cek ve su bırakılmasının
sağlanmasına,
Ö;

7. DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİİ{İN
ARTIRILMASI
7'l- Tam kaPanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam

kapasiteyle denetim
faaliYetlerine katılımının sağlanmasına,
özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası
seYahat kısıtlamaları baŞta olmak üzere
kolluk kuvvetlerilarafından kapsamlı, geniş
katılımlı, etkili Ve sürekli denetim faaliyetlerinin
planlanarak uygulamaya
geçirilmesine,
7_.]-

-

Sokaüa çıkma kısıtlamaları sırasında;

Muafiyet tanınan işyerlerinde
çaıışiıdıgına dair gerçeğe aykırı

düzenlenmesi,
- Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu
alınması,

-

belge

Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi
veya tatlıcılara çıkış
serbestisinin maksadınl aŞan

şekilde kullanımı 1markeİe ailece gidilmesi giulj,
Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması,
gibi durumlarda muafiYetlerin giderek
artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz
önünde bulundurularak, bu suistimallerin
önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri
taraflndan her türlü tedbirin alınmasına
ve yapılacak denetimlerde bu hususların
kontrolünün sağlanmasına.
7,3- Tam gün sokağa Çıkma kısıtlaması
uygulanacak olan tam kapanma döneminde,
vatandaŞlar |m|Z|n sadece temel ihtiyaçlan-nın
giderilmerİ u.,,u"ryıu açık tutulacak
fırın, market, bakkal, klsap, ,;rr,._kuruyJmişçi
,. tatlıcı gibi işyerlerinin
Çevresinde gerekli kontrolleiin yapılabilmerİ içlr'İ.tJi
sayıoa kolluk personeli
görevlendirilmesine;
Yürütüleceİ devriye.ve aen|tn faaliyetlerinde, bu işyerlerinin
kurallara uYuP uYmadıkları ile vatandaşıur,rn,rın
urlİvJı.rin. gidişlerind e araç
kullanmama ve ikametlerine en yakın yere
gitme kuralınl riayet edip etmediklerinin
kontrol edilmesine,
7'4- Şehirlerarasl seYahat kısıtlamasının
etkinliğinin artırılması amacıyla
şehirlerin
tüm giriŞ ve ÇıkıŞlarında (iller arası koordinaİyon
saglanmaı< kaydıyla) kontrol
noktalarının oluşturulmaslna, kontrol
noktaüarınju g,ı..iı.nairilecek yeterli
sayıda
kolluk Personeli (trafik ve asayiş birimlerind*l
.uİr.tiyİ. İoplu ulaşım araçlarıyla
veYa özel araÇlarla
Yolculuk edenlerin seyahaİ izin belğeİerinin olup olmadığının
muhakkak tetkik edilmesine ve geçerli
birhazereti/m-ffiJİi urırn-ayan kişilerin
şehirlerarası seyahatlerine izin Ğ.İlmemesine,

- Çiftçi Kayıt
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Yukarıda alrnan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangı bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan karar|ara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasrna;

Oybirliğ ile karaı verilmiştir.
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EK: SoKAĞA CIKMA xrsrrr,tvıı,srN»aN vruar

ynnırn vn xisir,rcn r,isrrcsi

Sokağa Çıkma losıtlamalarınrn uygulanacağr günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek

ve muafiyet nedeni/güzergahı ile srnrrlı olmak kaydıyla;
1. TBMM üyeleri ve çalışanlan,
2. Kamu diizeni ve güvenliğinin sağlanmasrnda görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin siirdiirülmesi

için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler
(Havalimanlan, limanl'ır, stnır kapılan, giimrtikler, karayollan, huzurevleri, yaşh bakım evleri,
rehabilitasYon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil
Çağn Merkez|ei, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İllİlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi,
KızılaY, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,
cemevlerinin dede ve görevlileri,
4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaıe|er, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile

buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızı|ay'a yapılacak kan ve p|azmabağışlan dahil),
6. İlaÇ, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfekian iiretimi, nakliyesi ve satışuıa ilişkin faaliyet ytirüten iş
yerleri ile buralarda çalışanlar,
7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde
çalışanlar,
8. Bitkisel ve haYvansal iiriinlerin iiretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanmasr ve

nakliyesinde çalışanlar,
9. Tarımsal iiretime ilişkin zirai llaç, tohum, fide, gübre vb. i.iriinlerin satrşr yapılan işyerleri ve
buralarda çalışanlar,
10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalaVhansit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve
bunlann çalışanlan,
11.Ürün velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,
13. Sokak haYvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınaklan/çiftlikleri/bakım merkezlerinin
görevlilerilgönüllü çalışanlan ve İçişleri Bakanlığının 30.04.202l taiV7486 sayılı Genelgesi ile
oluŞturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri, ikametgahının bulunduğu yerleşim yerindeki bağ
evlerinde hayvanlarıru beslemek zorunda olanlar (15.00-17.00 saatleri arasında özel aracıyla gidip
gelmek şartıyla)
14. İkametinin önü ile sınırh olmak kaydıyla evcil hayvanlannın zorunlu ihtiyacıııı karşılamak tzere
dışan çıkanlar,
15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşlan, medya takip merkezlei, gazete
basın matbaalan, bu yerlerde çalrşanlar ile gazete dağıtıcılan,
16. Akaryakıt istasyonlan, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,
17. Sebze/meyve ve su ürtinleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,
lE. Ekmek iiretiminin yapıldığı finn velveya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, iiretilen ekmeğn
dağıtrmında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,
19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile
birinci derece yakrnlarınrn cenazelerine katılacak olanlar,
20. Doğalgaz, elektrik, petrol sekiöriinde stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgazçewim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,
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21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomiiırikasyon

vb. kesintiye uğamaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin stirdiirülmesi ve arızalanrun giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek
iieere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalrşanları,
22. Kargo, su, gazete ve mutfak ttipü dağıtrm şirketleri ve çalrşanlarr,
23. Mahalli idarelerin toplu taşıma,temiz|ik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama,
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yi.irütmek tiaere çalışacak personeli,
24. Şehir içi toplu ulaşım araçlannın (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) siirücü ve görevlileri,
25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacağ temel ihtiyaçlann
karşılanmasında görevli olanlar,
26. İŞ sağhğı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması
gerekli olan çahşanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),
27.0tizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların
veli/vasi veya refakatçileri,
28. Mahkeme kararr çerçevesinde çocuklan ile şahsi miirıasebet tesis edecekler (mahkeme karannr
ibraz etmeleri şartı ile),
29. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz
oynanabilecek profesyonel spor müsabakalanndaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
30. Bankalar başta olmak iizere yurt çapında yaygm hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin
bilgi işlem merkezleri ile çalışanlan (asgari sayıda olmak kaydıyla),
3r. ÖSYM tarafindan ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında
bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
32. İl Umumi Hrfzıssıhha Kurulumuzun I1.IL202O tarihli ve 135 nolu kararıyla izin verilen,
Şehirlerarası karayollan kenaruıda bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve
buralarda çalışanlar,
33. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla srnrrlı kalmak kaydıyla
awkatlar,
34. Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf
veya vekilleri (avukat) l|e mezat salonlarrna gidecek ilgililer,
35. Araç muayene istasyonlan ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt
sahipleri,
36. Milli Eğitim Bakanhğı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa
bağlı mesleki ve teknik ortaöğetim okuVkurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video
Çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yiirütmekte olan ya da söz konusu çalışmalann koordinasyonunu
sağlayan personel,
37. Profesyonel site yöneticileri ile apartmaıı/site yönetimince düzenlenen görevli olduklaıına dair
belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli olduklan apartman veya sitelere gidiş-geliş glızergdhıyla
sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,
38. İş yerinde bulunan hayvanlann günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri
arasındaki gtizergih ile sırurlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve
çalışanlan,
39. Sadece yarış atlannın bakım ve beslenmelerini ve yanşlara hazırlık antrenmanlannı yapmak ve
ikamet ile yarış ya da antrenman alanr arasrndaki giizergdhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri,
antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,
40. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan gtizergdhlarda kalınak ve bu durumu belgelemek
kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zwar|ı böceklere karşı ilaçlamasmı yapan firmalarda görevli
olanlar,
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41. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak
kaydıyla serbest müasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile
çalışanlan,
42. 10.00-16.00 saatleri arasrnda sayrları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sırurlı sayıda şube
ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanlan,
43. Nöbetçi noterler ile buralarda çalrşanlar,
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