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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüın dünyayı tehdit etmeye devam
ve Dünya sağlık Örgütii tarafindan PANDEMı olarak nitelendirilen koronavirüs
(Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek iÇin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
26. Maddesine istinaden toplannıış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında
edüJn

aşağıdaki kararlar alınmı ştır.

Tam kaPanma döneminde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler nedeniyle; Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve İçişleri bakanlığının 16.05.202I tarlh
ve 8l60 sayılı Genelgesi doğrultusunda 17 Mayıs 202l Pazartesi günü saat 05.00'ten 1
Haziran 2021 Satı günü saat 05.00'e kadar aşağıdaki tedbirler muvacehesinde kademeli
normalleşme dönemine geçilmesine,
1.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı,
ÇarŞamba, PerŞembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasın,da, haita sonları ise Cuma günleri
saııt 21.00'den baŞlayıp, Cumartesi ve Pızar günlerinin tamamını kapsayacak ve Paİartesi
günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma krsıtlamasr uygulanmasına,
t.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve
lojistik zincirlerinİn aksamaması, sağlrk, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin
sajilanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmalarına,
Sokağa Çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, İçişleri Bakanlığının
14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği
şekilde muafiyet nedeni ve
buna bağlı olarak zamun ve güzergih ile sınırlı olup, aksi durumların muafiyetlerin kötüye
kullanımr olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilmesine,
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde
çailşan kişiler yapılan denetimlerde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 29.04.2021 tar]h ve
2O2Il40 sayılı kararı çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişteri Bakanlığı e-başvuru
sistemi üzerinden alınan "çalrşma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak
NACE kodu eŞleŞme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmastna rağmen alt
iŞr,erenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamama., ,.yu erişim
hansı gibi durumlarda ömeği bahse konu karar ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın
beYanıltaahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi
formıınun" da denetimlerde ibraz edilebilmesine,

1.2, Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde
bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında

faaliYet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanma§t ile sınırlı
olınak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en vakın
bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmelerine,
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1,3- Sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek
üretiminin
YaPıldığı firın ve/veYa unlu mamul rulısaİlı iş yerleri ile bJ iş yerlerinin sadece
ekmek
§atan baYilerinin (sadece ekmek ve unlu mumul-sahşı
için) açık olmasına, vatandaşlarımızın
ekmek ve unlu mamul ihtiYaÇlarının karşılanma§ı
iüe'sın,rüı olmak ve araç kullanmamak
ŞaıtıYla (engelli vatandaŞlanmızhariç) ikametlerine yürüme mesafesinde
olan fırına gidip

gelebilmelerine,

Fırın ve unlu mamul

ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market
ve bakkallara ekmek servisi
YaPılabilmesine, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,

1,4- Yabancrlara Yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair
muafiyet sadece turistik
faaliyetler kapsamında eeçiçi/tosa bir süre için ülkemizde
bulunan yabancıları kapsamakta
oluP; ikamet izinliler, geÇİci kon rna statüsündekiler
veya uluslararası koruma başvuru ve
stattl sahiPleri dahil olmak izere turistik faaliyetter
kapsamı dışında ülkemizde bulunan

yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,

1,5- Kademeli noımalleŞme döneminde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak

durumdaki ilerİ YaŞ gruPJarındaki veya ağır hastalığı
olan vatandaşlartmıan

ll2,

155 ve
156 numaralan üzerinden bil,dirdiİleri temel ifrtiyaçlarının VEFA
Sosyal Destek
Gı'uPlarınca karŞılanmasına, bu konuda gerek
görevlendirilmesi gerekse
İ"..o.r"l
ihtiYaÇların bir an ewel giderilmesi bakıınıır-clan gerekli tedbirlerin
mülki makamlar

tarafindan alınmasına,

1,6- 18 YaŞ altı genÇler ve çocuklanmız ile aşı hakkrnı kullanarak
iki doz aşr olmuş
olan 65 YaŞ ve üzeri vatandaŞlarımız için herkes içİn uygulanan
sokağa çıkma kısıtlamasının
dışında ayrrca bir sokağa çıkma krsıtlamasr ryguirr,-i*r.rnu,

AŞı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın
ise

hafta iÇi günlerde sadece l0.00-14.00 saatleri arasında rokugu
çıkabilmelerine, hafta sonları

tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmalarına,

Sokağa Çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri
vatandaŞlarımız l|e 18 YaŞ altı gençler ve
çocuklarımİzın kademeli normalleşme döneminde
Şelrir iÇi toPlu ulaŞım araçlarınr (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmamalarına,
2.

Kademeli normalleŞme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve

günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygularımasİna,
2.| -

Şehirlerarası seyahat kısıtlaınasının istisnaları;

- Sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlan mızdan uçak,

tren,

gibi toPlu taŞıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat
izrıi istenmemesine, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezerva§yon kodu vb. ile ibraz
edilmesinin Yeterli olmasına, bu durumdaki kişilerin
şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile
ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varlş saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalanna,
ot<ıbüs

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum
veYa kuruluŞu tarafindan görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfİttiş, denetmen vb.)
özel veYa resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, İ.o.u* İİ1-1lı. kartı ve
görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilmesine,
- Kendisi veYa eŞinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine
katılmak veYa cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herİıangi bir cenaze yakınının e_
devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAşVURU u.yi ALo l9g sistemleri
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üzerinden yapacağı başwru (yanında akraba konumundaki 9
kişiye kadar bildirimde
bulunabilecektir) sistem tarafindan vakit kaybetmeksizin
otomatik oluİuİ onaylanarak cenaze
Yakınlarına özel araÇlarıyla seyahat edeLiheleri için gerekli seyahat izin belgesinin
oluşfurulmasına,

Cenaze nakil Ve defin iŞlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşla
rımızdan
herhangi bir belge ibrazı istenilmemesine, Sağlık Bakanhğı
ile sağlanan entegrasyon
üzerinden gerekli sorgulamanın; seyahat izin belğesi düzenlenmeden
önce otomatik olarak

yapltmasına,

2,2- Sokağa Çıkma krsıtlamasr uygulanan süre ve günlerde
vatandaşlarrmrzın özel
araçlarıyla şehirlerarası seyahate çrkmamalarına,
Ancak aŞağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşla
r|mız, bu durumu
bqlqele4dirmek kavdıvta; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E_BAşVURU ve
ALO l99 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlİk bünyesinde oluşturulan Seyahat izin
Kurullarından izin almak kaydıyla özel arİç|arıyla ,da seyahat
edebilmelerine, Seyah at izin
Belgesi verilen kiŞilerin, seyahat süreleri boyunca sol<aga
çıkma kısıtlamasından muaf

olrnalarına,

' Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raponr
ile sevk olan ve/veYa daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü
olan,

' Kendisi veYa eŞinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına
reibkat edecek olan (en fazla 2 kişi),

ya dakardeşine

Bulunduğu Şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri
olmayıp
ikamet ettikleri Yerleşim yerlerine dönmek istğen (s giin içinde geldiğini yolculuk
bileti,
geldiği araÇ Plakası, seyahatini gösteren başkaca 6elge, Uilgi ile ibraz"edeĞr), "

, Ösyıı tarafindan ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
' Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
. Öze| veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
. Ceza infaz kurumlanndan salıverilen,

kişilerin zorunlu hallerinin bulunduğunun kabul edilmesine,

s.işyrnrnniNiN r,ı,.rı,iynrr,nRi

3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Hafta iÇi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00
saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta

sonlarında

ise

şeklinde faaliyet gösterebilmelerine,

07.00-24.00 saatleri arasrnda sadece paket servis,

3.2,17 MaYıs-l Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme ,döneminde
aŞağıda saYılan iŞyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilmesine,
-Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,

-kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
-ınternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
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-Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
-Hamam, sauna ve masaj salonlan,
-Lunaparklar ve tematik parklar.

çay ocaklarının ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak
yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmelerine,

ve sadece esnafa servis

3,3- Yukarıda saYılan iŞyerleri dışında kalan ve tam kapanma
döneminde faaliyetlerine
arzı verilen Perakende ve hizmet sektöründeki giyim,
tuhahye, ziccaciye, hırdavat, terzi,
berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerlJrininj

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu
iÇin belirlenen tüm salgınla mücadele tedbiİlerine riayet
etmek kaydıyla hafta içi günlerde

07.00-20.00 saatleri arası nda faaliy et gösterebi lme ler-irre,

- AlıŞveriŞ

merkezjerinin

(AVM) ise; hafta içi

gösterebi l melerine, hafta sonları kapal ı olmalarına,

10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet

3,4' Zincir marketler baŞta olınak izere
çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün
Ya da saatlere özgi genel indirİm uygulamalarrnın oluşturduğu yogunluğun önüne
geÇilebilmesi iÇin indirim uYgulamalannm en az bir hafta
sürecek
uzun periyodlarla
şekilde

yapıImasına,

3,5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar
kapsamındaki
ürtinler dıŞında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, gİyim ve
aksesuar, alkol, ev tekstili, oto
aksesuar, bahÇe malzemeleri, hırdavat, ziccaciye-vb. tirtinlerin satışına
tam gün sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanac ak o lan hafta s onla rınd,a izin veri lmemes ine,

3,6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara
uYmak_kaYdıYla PazarYerlerinin hafta içi günlerd. OZ.OO-r9.0O saatleri
arasında faaliyet

gösterebilmelerine, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasın
a izinverilmemesine,
3,7- Online market ve yemek sipariş firmalarrnın, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00
saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde
çalışabilmelerine,

ı.
İlimiz genelinde Covid-l9 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme
kaPsamında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, öze| gereksinimli
öğrencİlerimizin özel eğİtim okul ve srnıfları, özel eğitim ve rehabilitasvon merkezleri ile
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17
MaYrs Pazartesİ g_ününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen
Şartlarının Geliştirilmesi
ve EnfeksiYonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması
şartıyla yiz yu. ze
eğitime geÇilmesine, bu kapsamdaki öğenci, öğretmen ve eğiİim
çahşanlarımızın salgın
kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylıkların sağlaİmurrru, diğer kademelerdeki
resmi ve özel, örgün Ve yaygın tiim eğitim ve öğretim kurumlannda 1 Haziran Salı gününe
kadar uzaktan eğitime devam edilmesine,
5.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAi

. CumhurbaŞkanlığının l4.04.202l ta,ihve202l/8 saylı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı
İdari İŞler Başkanlığının 27.04.202l tarih ve l't665 sayılİ ya^sl doğrulfusunda, kamu kurum
ve kuruluşlarında uygulanmakta olan l0.00-16.00 saatleri uİur, ınesai sistemi ile
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uzaktan/dönüŞümlü ÇalıŞma

gibi esnek çalışma usulünün

normalleşme döneminde de devam edilmesine,

uygulanmasına kademeli

6.

6,1- Sivil toPlum kuruluŞlarr, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluŞları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin gİnel
kurul dahil
yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerinin 1 Haziran
202| tarihine kadar
ertelenmesine,

6,2- Evlendirme_ iŞlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte,
halen
uYgulanmakta olan nikah ve nikah merasimi
şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi
etkinliklerin YaPılmaması uygulamasının, l Haziran202I tanhine kadar
devam etmesine,
6,3- Huzurevi, YaŞlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi,
çocuk evleri gibi sosyal
koruma/baklm merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan
ziyaretçi kısıtlamasının l
Haziran 202l tarihine kadar uzatılmasına,
7.TOPLU ULASIM TEDBİRLERİ
7,1- Şehirlerarasr faaliYet gösteren toplu taşıma araçlarının (uçak hariç);
araç ruhsatında
belirtilen Yolcu taŞrma kapasitesinin 7o50'si oranında yolcu kabul edebilmesine,
araç
iÇindeki Yolcuların oJurma Şeklinin, yolcuların birbirleriyle temasınr
engelleyecek (l koltuk
dolu 1 kolfuk boş) şekilde olmasına,

Şehir iÇi toplu taşıma araçlarının ise; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
14,04,202l tarih ve 202ll35 sayılı karan ile getirilen esaslar
çerçevesind e "/o50 kapasite
sınırlaması ile aYakta Yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak İaaliyet
sunabilmesine,

7,2'

8.1- Şehirlerarasr karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası
iÇerisinde bulunanlar hariÇ) ile konaklama tesislerinin (otel, ınotel, apart oteİ, pansiyon
vb.)
iÇerisinde bulunan Yeme-içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak
Şekilde) aYnı masada aynı anda en faz|a 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet
verebilmelerine,

8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı

tufulmasına ve bu alanlarda müşteri kabul edilmemesine,

8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence
şeklinde etkinliklere kesinlikle

izin verilmemesine, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe

kurallarına azami özen gösterilmesine,

8.4- Sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama
tesislerinde rezervısyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla)
vatandaŞlarlmrz aÇlsından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından
mırafiYet sağlaYacak olup bu amaç|a seyahat edecek vatandaşlarrmızm denetimlerde

rezeruasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmelerinin yeterli olmasına,

S.5- İ Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.09.2020 tarih ve 2020l|l1 sayılı, ayrrca
28.11.2020 tarih Ve 2020l|42 saylı kararları doğrultusunda konaklama tesislerinin
denetİmleri etkin Şekilde sürdürülmesine, sahte rezervasyon başta olmak izere her türlü
köhiye kullanımın önüne geçi lmesine,
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Yukanda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
uymayanlara Umumi
Hıfzısslhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis
edilmÖsine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda buıunulmasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.

(*r,
Bekir Sıtkı

Vali V.
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Merkez İlçe
T.S.M. B/şkanı

,)

KATILIM OLMADI
Garnizon Tabibi

Sokağa Çıkma kısıtlamalarlnın uygulanacağı süre ve günlerde istisna kapsamında
olduğunu belgelemek
ve mııafiyet nedeni/güzergahı ile srnırlı olmak kaydıyla;
lt. TBMM üyeleri ve çalışanları,
j!, Karnu düzeni ve güvenliğinin
sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik

görevlileri dAhil),
jl, Zolunlu kamu hizmetlerinin
sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler
(Havalinranları, limanlar, sınlr kapıları, gümrükler, karayolları,
huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon
merkt:zleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki
din görevliİeri, Acil çağrı Merkezleri, Vefa
liosYal tıestek Birimleri, İıZİıçe Salgın Denetim Merkezleri,
ctıç idares i,Kızııay,AFAD ve afet kapsamındaki
jbaliYetlıırde görevli olanlar
ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
4' Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşl arı, eczaneler, veteriner
klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda
calışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
5, Zorunlu sağhk randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazmabağışları
dahil),
6, i|aÇ, tıbbi cihaz, hbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi
ve safişına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri
ile buralarda çalışanlar,
?, Ürotim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri
ve bu yerlerde çalışanlar,
8, Bitkisel ve haYvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi,
ilaçlanması, hasadı, pazarlanmas, ve
ııakliyesinde çalışanlar,
!), Taı'ımsal üretime iliŞkin zirai ilaÇ,tohum, fide, gübre
vb. ürünlerin satlşı yapılan işyerleri ve buralarda

t:aJrşanlar,
]t0,

Yurt iÇi ve dıŞı taŞımacılık (ihrac atlithalat/transit geçişler dAhil) ve lojistiğini
yapan firmalar ve bunların

<;alışanları,

ıt1, Ürürı velveYamalzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde
(kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık,

depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
12. Otelier ve konaklama yerleri ile buralarda
çalışanlar,
13, Sııkak haYvanlarını besleyecek olanlar, hayvan
barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin
görevlileri/gönüllü ÇalıŞanları ve İçişleri Bakanlığının 30.04.202Ltarihlı486
sayılı Genelgesi ile oluşturulan
HaYvan Besleme Grubu üyeleri, ikametgahının bulunduğu yerleşim yerindeki
bağ evlerinde hayvanlarını
beslemek zorunda olanlar, (15.00-17.00 saatleri arasında öze| arucıyla gidip gelmek
şartıyla)
n4, İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu
ihtiyacını karşılamak üzere dışarı
çıkaniar,
X5, Gazete, dergi, radYo, televizyon ve internet medya kuruluşları, film,
dizivereklaın yapım şirketleri, medya
lal':iP merkezleri, gazete basım matbaaları,bu yerlerde
çahşanlar ile gazetedağıtıcıları,
Jt6. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda
çalışanlar,
ll7. sı:bzelmeyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda
çalışanlar,
18, Ekmek üretiminin YaPıldığı firın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri,
üretilen ekmeğin <lağıtımında
görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,
\9, Cenaze defin iŞlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile
birinci
derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri
ıze PetrokimYa tesisleri ile termik ve doğalgaz
çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalrşanlar,
21, Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğamaması gereken iletim
ve altyapı sistemlerinin
sürdürülmesi ve anzalannın giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek izeregörevde
olduklarını
belgelemek şartı ile teknik servis çalışanlan,
22.kargo, su, gazete ve mutfak tiipü dağıtım şirketleri ve
çalışanları,

23. Mahalli idarelerin toPlu taŞıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama,
itfaiye
ııe mezarlık hizmetlerini yürütmek izere
çalışacak personeli,
24, Şehir iÇi toPlu ulaŞım araÇlannın (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş,
taksi vb.) sürücü ve görevlileri,
25, Yurt, PansiYon, ŞantiYe vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim

duyacağı temel ihtiyaçların

karşılanmasında görevli olanlar,
26, iŞ sağlığı ve güvenliği ile iŞ yerlerinin güvenliğini sağlamak
amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan
calışanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, güvenlik görevlisi, bekçi
vb.),
27, Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi"
olanlar ile bunların veli/vasi
ızeya refakatçileri,
j|8,

Mahkeme kararı ÇerÇevesinde çocukları ile
şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararı nı ibraz
etrneleri şaıtı ile),
29,Yğrt iÇi ve Yurt dıŞı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz
oynanabilecek
profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
30, BankalarbaŞta olmak izereyurt çapında yaygın hizmetağı olan kurum,
kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem
merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
31, ÖSYM tarafindan ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan
sınavlara katılacağını belgeleyenler
(bu kiŞilerin Yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan
bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
32, İ Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun Ig.||.2020 tarih ve 135
nolu karanyla izin verilen, şehirlerarası
karaYolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri
ve buralarda çalışanlar,
33, Zorunlu müdafi/vekil, duruŞma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla
sınırlı kalmak kaydıyla zorunlu
hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk
birimlerine, resmi kurumlara gitmeleri
kaydıyla awkatlar ve avukat stajyerleri,
|l4, AraÇ muaYene istasYonları ve buralarda
çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan
sialıipieri,

:]5,

taşıt

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL

ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı
ıniısleki ve teknik ortaöğetim okul/kurumlarında
çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu
ve mcıntaj faaliYetlerini Yürütmekte olan ya da söz konusu
çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,
36, Pı'ofesYonel site Yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen
görevli olduklarına dair belgeyi
ibıaz etmek ve ikametleriYle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş
güzergAhıyla sınırlı olmak
ka'YdıYla aPartman ve sitelerin temizlik, ıslnma vb. işlerini yerine getiren
görevliler,
37, İŞ Yerinde bulunan haYvanların giinlük bakım ve beslenmelerini
yapabilmek için ikamet ile işyeri
arasındaki güzergİh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan
iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,
38, Sadece YarıŞ atlarının bakım ve beslenmelerini ve yanşlara hazırlık antrenmanlarını
yapmak ve ikamet ile
YarıŞ Ya da antrenman alanı arasındaki gizerglı,hla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve

diğer çalışanlar,
39, Sadece ilaÇlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergAhlarda kalmak ve bu
durumu belgelemek kaydıyla iş
haŞere
ve
diğer
zararlı
böceklere
karşı
ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,
'ıerlerinin
40, MuaİıYet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri
ile sınırlı

olmak kaydıyla
müasebeciler, serbest muhasebeçi mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile
çalışanları.
4l, An KaYt Sistemi (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer arasındaki
ğizerg?ıh ile sınırlı olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek
isteyen arıcılar.
42, Kunımsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla turkuaz basın kartı
sahibi basın mensupları.
serbeı;t

