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Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Llmumi .Fftfzrssrhha Kanunu'nun 23.
nLaddesine gcire, Vali Ali Fuat ATIK bagkanhfrnda, COVID-19 tedbirleri tLususunda olalani.istti
toplanmrqtrr"

Koronaviriis (Covid-19) rsalgrrunrn toplum sa[h[r ve kamu <ltizeni agrsrndan olugturdu[u
riski ycinetme ve hastah[rn yayrhm hrztm kontrol altrnda tutma itmaayla, salgrnla miicadele
stirecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallanrun yanl sra hayatrn her
alantna ycinelik uyulmast gereken kurallar ve onlemler; SalJrk Bakanhfir ve Koronaviriis Bilim
Kurulunun cinerileri, Sayrn Cumhurbagkammrzm talimatlarr do[rultusunda belirlenerek
u.ygulamaya ge girilmektedir.
Gelinen agamada mutasyona u[rayan Covid-l9 viriistiniin dtinya genelinde hastah[rn
yaythmmt artrdt[t, tilkemizde de Ozellikle ingiltere varyantr setrebiyle gtnliik vaka, yo[un
bakrrn ve enttibe hasta sayrlannda artrg yagandr[r kamuoyunun malumudur.

Bu gergevede 12.04.202I tarihinde Sayrn Cumhurbagkanrmrzn traqkanhsrnda toplanan
Cumhurbaqkanhlr Kabinesinde alman kararlar dofrultusunda 14 Nisan 2021 Q,arSamba giinii
saat 19.00'dan itibaren iilke genelini kapsayacak pekilde iki lhaftahk lasmi kapanmaya
yiinelik aga[rdaki tedbirlerin ahnmasr gerektifi deferlendirilmelrtedir.
igiqleri Bakanh[rnn 14.04.2021 tarihli ('Krsmi Kapanma Tedbirleri" konulu yazrsma
istinaden;
1. Hafta igerisinde yer alan gtinlerde (Pazartesi, Sah, Qargamba, Pergembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasrnda, hafta sonlan ise Cuma giinleri saat 19.00'da baglayrp, Cumartesi ve

Pnzar giinlerinin tamamrnr kapsayacak ve Pazartesi giinleri saat 05.00'de tamamlanacak
gekilde sokafia grkma krsrtlamasr uygulanmastna,

1.1- Soka$a grkma ktsttlamast uygulanan si.ire ve giinlerde iiretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamamasr, saflrk, tarrm ve orman faaliyetlerinin stireklili[ini saflamak
arnactyla Ek'te belirtilen yerler ve kiqilerin krsrtlamadan mLuaf tutulmasrna,
o Soka€ia grkma ktsttlamasrna ycinelik tamnan muafiyetler, igigl.eri Bakanh[rnn14.12.2020
tarih ve 20799 sayrlt Genelgesiyle agrkga belirtildifi gekilde mualiyet nedenine ve buna baph
olarak z^man ve giizergffh ilLe smuh olup, aksi durumlar mualiyetlerin ktitiiye kullanrmr
olarak grirtilerek idariI adli yap trrrmlara konu edile cektir.
. Ote yandan yabancrlara yonelik soka[a grkma krsrtlamasrna deLir muafiyet sadece turistik
faaliyetler kapsamrnda gegici/hrsa bir siire igin iilkemizde bulunan yabancrlarr kapsamakta
olup; ikamet izinliler, gegici koruma statiisiindekiler veya uluslararasr koruma baqvuru ve
statti sahipleri dahil olmak izere turistik faaliyetler kapsamr drgrnda iilkemizde bulunan
yabancrlar s oka$a grkma krsrtlamalarrna tabidirler.

1.2- Sokaga grkma krsttlamastnrLn oldu[u Cumartesi ve Paz,ar gtinleri market, bakkal, manav,
kasaplar ve kuruyemiggilerin 10.00-17.00 saatleri arasrnda faaliyet gcisterebilmesine,
vatandaglarrmrzrn (65 yaq ve tizeri ile 18 yag altrnda bulunanlar hariq,t zorunlu ihtiyaglarrmn
k.arqtlanmast ile smtrh olmak ve arag kullanmamak garrtryla (engelli vatandaglarrmrz harig)

ikametlerine

en yakrn market, bakkal, manav, kasap 'ye kuruyemiqgilere

gidip
gelebilmelerine, aynt saatler arasmda market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiggiler ve
online siparig firmalarrnrn evlere/adrese servis geklinde de satrg yapabilrnelerine,

1.3- Sokafa gtkma ktsttlamastnrn oldu[u Cumartesi ve Pazar giinleri ekmek iiretiminin
yaprldrfr firrn ve/veya unlu mamul ruhsath iq yerleri ile bu ig yerlerinin sadece ekmek satan
bayilerinin agrk olmasrna (Bu ig yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satrgr yaprlabilir.),
vatandaq;larrmrzrn (65 yag ve tizeri ile 18 yaq altrnda bulunanlar hauig) ekmekve unlu mamul
ihtiyaglannrn karqrlanmasr ile srnrrh olmak ve arag kullanmamak gartryla (engelli
vatandaglarrmrz harig) ikametlerine yiiriime mesafesinde olatr firma gidip gelebilmelerine,
o R-antazan ayt stiresince iftar saati ve hemen <jncesinde olugabilecek pide kuyruklarr ve

yofrunlu[un olugturaca[r riskin onlenmesi amacryla firrnlardaki tizel sipariq iiretimi de dahil
pide ve ekmek iiretimi iftardan I saat iince sonlandrrrlmasrna ve iftar saatine kadar sadece
satrq yaprlabilmesine, iftardan soffa firmlarda tiretim, satrg ve drper hanrhk iqlemlerine
clevam edilebilmesine,

o Fmrn ve unlu mamul ruhsath igyerlerine ait ekmek dafrtrm araglarryla sadece market ve
bakkallara ekmek servisi yaprlabilmesine, ekmek dafirtrm araglanyla sokak aralarrnda
kesinlikle satrg yaprlmamastna,
1,4- Soka[a grkma ktsttlamasrndaki siirelere uymak igin tiim igyerrlerinin (istisna getirilenler
hariq) gahgma saatleri hafta igi giinlerde 07.00-18.00 saatleri arasr olarah belirlenmesine, zincir
mLarketlerin ise saat 10.00'da agrlmasrna,

2. Hafta igi giinlerde; 65 yag ve iizeri vatandaqlarrmrzrn 10.00-14.00, 18 yag altr gengler ve
gocuklartmtztn ise 14.00-18.00 saatleri arasmda soka[a grkabilmesine, bu saat arahklarr drgrnda
sokafa grkmalarma mi.isaade edilmemesine,
o Hafta igilhafta sonu aynmt olmakstztn 65 yag ve iizeri vatandaglarrmrz; ille 18 yag altr gengler
ve gocuklarrmrzrn gehir igi toplu ulaqrm araglarrnr (metro, metrobris, otobiis, minibiis,
do lmug vb. ) kull anm alarrna miisaade edilmemesine,
o Milli Egitim Bakanhlrnca yiz yiize elitimin devamrna karar verilen srnrf seviyeleri ile
destekleme ve yetigtirme kurslarr/takviye kurslannda e[i1.im.goren 18 yag altr genglerimizin,
durumlannr belgelendirmeleri gartryla toplu ulagrm araqlanndanisrtifade: edebilmelerine,

3. Soka$a grkma ktsrtlamasr uygulanan stire ve giinlerde (hafta igi ve hafta sonunda) zorunlu
haller drgrnda vatandaglarrmrzrn toplu ulagrm vasrtalarr drgrnda gehirlerarasr seyahaflerine izin
verrilmemesine.

3.1- Herhangi bir zorunlu hali trulunmayan kigilerin sokala grkma krsrtlamasr uygulanan si.ire
gehirlerarasr seyahatlerinin ancak toplu ulagrnn aragl:rrr (uq;ak, otobtis, tren, gemi
vtr') kullanrlmak suretiyle mi.imki.in ktlmmasma, igi ile ilgili illiyetini be:lgeleyen toplu ulaqrm
ariaglarmm gcirevlileri ile gehirlerarasr seyahal edece[ini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz
eden kigilerin sokafia grkma lasrtlamasrndan muaf olmasmrr,
ver giiLnlerdeki

N

.&L

3"2- Z,orunlu Haller Sayrlacak Durumlarl
o Tedavi oldugu trastaneden taburcu olup asrl ikametine donmek isteyen, cloktor raporu ile sevk
olan velveya daha rinceden almmrg doktor randevusu/kontrolti olan,
o Kendisi veya eginin,vefat eden birinci derece yakmmrn 1'a da kardegirLirL cenazesine katrlmak

igin veya oenaze nakil iglemine refakat edecek olan (en fazla 8 kiqi),
o Bulundu$u gehre son 5 gtin igerisinde gelmig olmakla beraber lkalacak yeri olmayrp ikamet
ettikleri yerlegirn yerlerine dcinmek isteyen (5 gtin iginde geldigini yolculuk bileti, geldifi arag
plakasr, seyahatini gdsteren bagkaca belge, bilgi ile ibraz r:denler),

.

0SYM tarafindan ilan edilen ve difer merkezi smavlara katrlacak]ar ve refakatgileri,
o Askerlik hizmetini tamamlayarak yerlegim yerlerine dcinmek istelren,
Vatandaqlanlmlzln, yukarrda belirtilen durumlann varh[r halindle toplu ulaqrm araglanyla

veya igigleri Bakanhlrna ait E-BA$VURU ve

ALO lgg

ValiJik/Kaymakamhklara do[rudan bagvuru yoluyla Seyahat
kay d ryl a 6zel ar aqlanyla s eyahat edebilmele rine,

sistemleri tizerinden ya da
izin Kurullarrndan izin almak

3"3-Sokafa grkma krsrtlamast uygulanan siire ve giinlerde,ki pehirlerarasr seyahat
krsrtlamasrnrn etkinlifinin artrrrlmasr amacryla qehirlerin tiim girig ve grkrglarrnda (iller
arast koordinasyon sa[lanmak kaydryla) kontrol noktalarr olugturulmaslna, iizel araglarla
seryahat edenlerin muafiyet kapsamrnda olup olmadrklarrnrn muhakkak tetkik edilmesine ve
gegerli bir maz,eretilmuafiyeti bulunmayan kiqilerin gehirlerarasr seyahatlerine jzin
verilmernesine,

4. 1 6 Mayt s 202I Pazar gi.inii saat 24 .00' e kadar yeme-igme yerleri ,(resto.ran, lokanta, kafeterya,
peLstane, tathcr gibi yerler) igyerlerinin ig veya drg alanlannda masada miisteri kabuliine
miisaade edilmemesine,

o llu siire igerisinde yeme-igme yerlerinin hafta igi gtinlerde 07.00-19.00 saatleri arasrnda gelal ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve
Pazar gi.inleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis geklinde
faaliyet gcisterebilmelerine,

o Aynt gekilde online yemek siparig firmalarrnm hafta igi ve haftra sonlannda saat 10.00'dan
sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis geklinde satrg yapabilmelerine,
5. Aqafrda belirtilen igyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayrs 2021Pazartesi giintine kadar gegici
olnrak ara verilmesine,

o Hah saha, yiizme havuzu, spor salonu, giizellik merkezi/salonlarr, hamam ve saunalar,
lunaparklar ve tematik parklan,
o Kahvehane, krraathane, kafe, dernek lokali, gay bahgesi gibi yrlrler,
o internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
Qay ocaklarlntn ise masa, san<lalye/taburelerini kaldrrmak ve sarlece esnafa servis yapmak
kaydryla faaliyetlerine devam edebilmelerine,

6. 17 IVIayrc 2021tarihine kadar sivil toplum kuruluqlarr, kamu kurumu niteli[indeki meslek
kuruluglarr ve bunlann iist kuruluglarr ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil
yapacaklarr genig katrhmh her tiirlti etkinliklerine izin verilmemesine.

7. Evlendirme iglemlerinin gergeklegtirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah
nrerasimi geklindeki dii[iinlerin, 17 Mayrs 2A2l lririhinden itibaren yaprlabilmesine, bu srireye
kadar herhangi bir gekilde niqan, krna, ttiren, merasim, diifiin yaprlmasma mtisaade
eclilrnemesine,

8. $ehir igi toplu ulagrm araglannda;

o Otturma kapasitesinin o/o 50 ile srnrrlandrrrlmasma,
o Minibiis/midibiisler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldrrrlma
yaprlmayan otobiisler gibi ig hacim bakrmrndan fiziki mesafe kurallarrrun uygulanamayacapt
gehir igi toplu ulagrm araglarrtda ayakta yolcu ahnmasrna miisaade edilmemesine,
r Koltuk kapasiteleri seyreltihnig/kaldrrrlmrg otobiisler gibi ayakta yolcu taqrma a[rr1k1
toplu ulagrm araglarrnda; fiziki mesafe kurallarrna aykrrr olmayacak gekilde hangi
oranda./sayrda ayakta yolcu ahnabilecelinin ilge umumi hrfzrssrhha kurullal tarafindan
tespit edilmesine,

Koltuk kapasiteleri seyreltilmig/kaldrrrlmrq otobiislerde ayakta alnabilecek yolcu sayrslnr
belirtir levha/tabelalarrn herkesin gcirebilecefi gekilde asrlmasma ve ayaktaki yolcularrn
drrrabilecefi yerlerin fiziki olarak igaretlenmek suretiyle belirlenmes.ine,
9. Fluzurevi, yagh balamevi, rehabilitasyon merkezi, gocuk evleri gibi sosyal koruma/bakrm
merk ezlerin de 17 Mayrs 2021 taihine kadar ziy ar etgi kabul edilmemesine,
10. Turistik tesisler dahil tiim konaklama tesislerinin (otel, mo1,el, apart otel, pansiyon vb.)
igerisinde bulunan yeme-igme yerlerinin, sadece konaklama| nriigterilerle smul olmak ve
ayfl tnasada 2 kigiden fazla kigiye servis agtlmamasr kaydryla hizmet verebilmelerine,
konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonlarr yaprlmamasrna,
igigleri Bakanhfrnrn 30.09.2020 tarihve 16007 sayrh ile 28.I11..2020 l.arih ve 19986 sayrh

Genelgeleri dogrultusunda konaklama tesislerinin denet.imlerinin etkin gekilde
siirdilriihnesine, sahte rezervasyon bagta olmak ozerc her tiirli.jL kdttiye kullammm cini.ine
geqilmesine,

11" Qeqitli igyerleri tarafindan agrhg nedeniyle veya belirli giin ya da saagere iizgii yaprlan
indirim uygulamalarlnln kontrolstiz gekilde kalabahklann olugmar;ma neden olmasr sebebiyle
igyerleri tarafindan agrhg nedeniyle veya belirli giin ya da saatlere cizgri genel indirim
uygulamalarrnrn yerine yo[unlru[un tintine gegilebilmesi igin en az bir hafta siirecek qekilde
uzun periyodlarla indirim uygularnalarrnrn yaprlmaslna,

12. Cumhurbaqkanhfrnrn 202ln sayrh Genelgesi rlolrulttrsundtr kamu kurum

ve
kuruluglarrnda uzaktan velveya diiniigiimlii gahgma gibi esnek galgma ytintemlerinden azami
diizeyde istifade edilmesine, idari izin kapsamrndaki personele tihamile galganlar, stit izni
kullananlar, 10 yag ve altrnda gocuSu olan kadrn gahganlar, engelli galqanlar, 60 yag iizerindeki
personel, kronik rahatsrzh[r bulunanlar) kolayhk gdsterilmesine ve kamuda mesai saalerinin
baglangrg ve bitig saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasmm sa[l3nmasilna,

Qahgma kogullarr, gartlarr ve imkanlan uygun olan iizel sekl;tir firmalannda da esnek
gahgma ycintemlerine gegilmesine tegvik edilmesine,

I
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EK: SOKAGA 9IKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE Ki$iLER LiSTESI

Sokafa grkma klsttlamalartnln uygulanacafr giinlerde istisna kapsamrnda oldu[unu
belgelemek ve muafiyet nedeni/giizergahr ile srnrrh olmak kaydrylal;

T'BMM iiyeleri ve galryanlan,
2, Karnu diizeni ve giivenlifinin sa$anmasmda giirevli olanlar (iizel giive,nlik giirevlileri dflhil),
3" Zorunlu kamu hizmetlerinin siirdiiri.ilmesi igin gerekli kamu kurunr ve luruluglarr ile igletmeler
(I{avalimanlart, limanlar, smtr kaptlarr, giimriikler, karayollarr, huz:urevleri, yagh bakrm evleri,
1,

rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda gahganlar ile ibadethanelerdeki din gdrevlileri,

4. Acil Qa[rr Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, itlitge Sal6Srn Denetim Merkezleri, G69
iclaresi, Ktz:|ray, AFAD ve afet kapsamrndaki faaliyetlerde gdrevli oliinlar ve gdntilli.i olarak gorev
verilenler"
5" Kamu ve ozel saphk kurum ve

kuruluglan, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile

buralarda gahqanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu safhk randevusu olanlar (Kzrlay'a yaprlacak kan ve plarzma bafrglarr dahil),
7.IIaq, ttbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfektan tretimi, nakliyesi ve satlgma itigkin faaliyet yiirtiten
6"

ig

yerleri ile buralarda gahganlar,
8.

uretim ve imalat tesisleri ile irrgaat faaliyetleri ve bu yerlerde gahganlar,

9. Bitkisel ve hayvansal iiriinlerin iiretimi, sulanmasr, iqlenmesi, ilaglanmasr, hasadr, pazarlanmasr ve
nakliyesinde gahganlar,

10. Yurt igi ve drgr tagrmacrhk (ihracat/ithalat/transit gegigler dahil) ve lojisrtifiini yapan firmalar ve
bunlann gahganlan,
1L.

iiriin

velveya malzemelerin nLakliyesinde ya da lojistilinde (kargo dahil), yurl igi ve yurt drgr
ilgili faaliyetler kapsamrnda gcirevli olanlar,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda galryanlar,

tagrmacrhk, depolama ve

13. f-Iayvan bartnaklart, hayvan giftlikleri ve hayvan bakrm merkezleri ile bu verlerin gdrevlileri ve
gOniiltli.i galtganlart, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayh Genelgemizle olugturulan Hayvan Besleme
Grubu iiyeleri ile sokak hayvanlannr besleyecek olanlar,
14. ikametinin oni.i ile srnrrh olmak kaydryla evcil hayvanlannrn zoruntu ihti'yacrnr kargrlamak i.izere
drgan grkanlar,

15, Gazete, dergi, radyo ve televiz:yon kuruluglan, gazete basrm matbaalan, bu yerlerde gahganlar ile
gazete dafrtrcrlan,

Akaryaklt istasyonlarr, lastik tamircileri ve buralarda gahganlar,
17. sebze/meyve ve su iiriinleri toptancr halleri ile buralarda gahganlar,
18. Ekmek i.iretiminin yaprldrlr firtn ve/veya unlu mamul ruhsath igyerleri, iiretilen ekmelin
16.

da[rtrmrnda gorevli olan araglar ile buralarda gahqanlar,
19,Cenaze defin iglemlerinde gorevli olanlar(din gcirevlileri, hastane ve belediye gdrevlileri vb.) ile
b i rinc i d e rece yakrnl anrun c enazelerine katr lacak o lan lar,
20. Dofialgaz, elektrik, petrol sektciriinde stratejik olarak faaliyet gdsteren biiytik tesis ve igletmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve dolalgaz gevtim santralleri gibi) ile bu yerlerde
gahganlar,

21. Elektrik, su, do$algaz, telekomtinikasyon vb. kesintiye up;ramamersr gereken iletim ve altyapr
sistemlerinin stirdiiri.ilmesi ve arlzalarrnrn giderilmesinde gdrevli olanlar ile servis hizmeti vermek
i,izere gdrevde olduklannr belgelernek gartr ile teknik servis gahganlan,

22"Karga, su, gazete ve mutfak tiipii dafrtlm girketleri ve gahqanlarr,
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23. Mahalli idarelerin toplu tagrma,temizlik, kafi atrk, su ve kanalizas'yon, karla mi.icadele, ilaglama,
itfaiye ve mezarhk hizmetlerini yiiri.itmek tizere gahgacak personeli,

24. $ehir igi toplu ulagrm araglarmrn (metrobiis, metro, otobtis, clolmug, taksi vb.) si.iriicii
gorevlileri,

ve

25. Yurt, pansiyon, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn gereksininr duyacalr temel ihtiyaglaln
kargl lanmasrnda gcirevli olanlar,

26" i9 safhlr ve giivenligi ile ig yerlerinin giivenli[ini sallamak amacryla ig yerlerinde bulunmasr
gerekli olan gahganlar (ig yeri hekimi, gtivenlik gdrevlisi, bekgi vb.),

27, Otizm, a[rr mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Geroksinirni" olanlar ile bunlarrn
veli/vasi veya refakatgileri,
28. Mahkeme karan gergevesinde gocuklarr ile gahsi mtinasetret tesis edecekler (mahkeme kara'nr
ibraz etmeleri gartr ile),

29. Yurt igi ve yurt drgr

mi.isabaka

ve kamplara katrlacak olan .milli sporcular ile seyircisiz
ii sporcu, ycinetici ve diler g^orevliler,

o;gnanabilecek profesyonel spor miisabakalarrnda

30. Qahqanlarr ingaat alantnda bulunan gantiyede konaklayarak yaprmr devam eden bi.iyiik ingaatlar
ile buralarda gahganlar (Bu madde kapsamrnda ingaat ve konaklam a ayil gantiye alanr iginde ise izin
verilir, bagka bir yerden galtganlarrLn gelmesine ve gantiyede kalanlarrnbagka bir yere gitmelerine izin
verilmez. Qahgma sadece ingaat alanr ile smrhdrr.),
31. Bankalar baqta olT_uk iizere yurt gaprnda yaygnhizmet alr olan kurum, kurulug ve igletmelerin
bilgi iglem merkezleri ile gahganlarr (asgari sayrda olmak kaydiyla),
32. OSYM tarafindan ilan edilen ve diler merkezi srnavlara katrlaca$rnr belgeleyenler (bu kiqilerin
yarnlartnda bulunan eg, kardeg, anne veya babadan bir refakatgi) ile srnay gorevlileii,
3S. il/nlge Umumi Ifrfzrssrhha Kurullarmcaizinverilen, gehirlerarasr l,rarayollarr kenarmda
bulunan
dinleme tesislerinde yer alan yeme-igme yerleri ve buralarda gahganlar,
34. Zorunlu miidafi/vekil, durugma, ifade gibi yargrsal gdrevlerin icrarsryla srnrrh kalmak kaydryla
avukatlar,

35. drag muayene istasyonlart ve buralarda gahgan personel ile arag muay,ene randevusu bulunan
tarprt

sahipleri,

36. Motorlu tagrt siiriicii kurslan, havacthk ve denizcilik kurslarr, dzel ulagtrrma hizmetleri mesleki
elitim ve geligtirme kurslan ve ig makineleri si.iriicii elitim kurslarrna devam eden kursiyerlere
ydnelik hafta sonlarr diizenlenmesi zorunlu olan direksiyon elitim smavlarr ile diger teorik ve
uygulama stnavlannda gdrev alarr komisyon gdrevlileri, usta Ogreticiler ve bu ,,naulu.a girecek
kursiyerler,

37. Milli E[itim Bakanh[r EBA LISE TV MTAL ve EBA platformunda yayrnlanmak iizere

Bakanhfa ba$h mesleki ve teknik. ortaolretim okul/kurumlarrnda galgmalarr devam eden uzaktan
efitim video gekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yiiriitmekte olan y,i du soz konusu galqmalarrn
koordinasyonunu saflayan personel,
38. Dur:umlarrnr efiitim kurumlannca verilecek kurum adresi ile gahgma/ders programrnr ihtiva eden
betge ile belgelendirmeleri qartryla, gizergdh ve ilgili saatlerle srnrrl olacak g&itO" Milli Egitim
Bakanhfrnca <irgiin e[itim yapmasr uygun gdriilen efitim kurumlarmm
oSrrenc

i/dfretmen/gah ganlarrnrn,

39" Apartman/site ydnetimince dijzenlenen gorevli olduklanna dair belgeyi ibraz etmek

ve

ikametleriyle gorevli olduklarr apartman veya sitelere gidig-gelig giizergdhryla-srnrrl olmak kaydryla
apilrtman ve sitelerin temizlik, lslnma vb. iglerini yerine getiren gorevlili,r,
40. Ig yerinde bulunan hayvanlartn gtinliik bakrm ve beslenmelerini yapabilmek igin ikamet ile igyeri
arasrndaki grtzerydh ile smrrlt olrnak kaydryla evcil hayvan satl$l yipan iq yerierinin sahipleii ve
gahgarrlarr,

41. Sadece yarrg, atlarrrun baktm ve beslenmelerini ve yanglara hanrhk antrenmanlannr yapmak ve
ikamet ile yarrg, ya da antrenman alanr arasmdaki giizergdhla srnrrh kalmak kaydryla at sahipleri,
antrencirler, seyisler ve di$er gahganlar,
42. Sadece ilaglama faaliyetleri igin zorunlu olan gilzergdhlarda kalnlak ve bu durumu belgelemek
kaydtyla ig yerlerinin hagere ve diler zararh bdceklere kargr ilaglamasml yapan firmalarda gdrevli
olanlar,

43. Kurum adresi, gahgma/ders programlnr igeren belge ile belgelendirmek kaydryla daha dnceki
epitim planlamalarr do[rultusunda elitime devam eden 6zel giiverrlik elitim kurumlarr ile bu
kurumlarca kullanrlan uygulama alanlan ve 6zel poligonlar, bu kurumlarda gorev yapan ydnetici,
uzman e[itici ve difier personeli ve elitim gdren kursiyerler.

13. Igiqleri Bakanhfirnn 02.03,2021 tarih ve 3601 sayrh Genelgesi ile ttim karu, deniz ve hava
smtr kaptlanndan 15 Nisan 2021taihine kadar Ulkemize girig yapmak isteyen kigilerden son72
saat igerisinde yaprlmrq negatif SAR.S-CoV-2 PCR testi sonucu,ibrazt zorunlulu[unun 31 Mayrs

2021tarihine kadar devam ettirilrnesine, Negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucuibraz edemeyen
kiqilere uygulanacak karantina .kogullarrna iliEkin ig ve iqlemlerin daha onceden yayrmlanmrq
olan genelgeler do!rultusunda yerine getirilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemes:ine ve mapduriyete neden
olunmamastna, altnan karaiara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gerefince idari iplem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramglara iligkin Tiirk Ceza
K.anununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmastna,
Oy birliSiyle karar verilmigtir.

Uzm. Dr. Ramazan Kenan ARICAN
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