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DENiZLi ir, uvruvri rrrrzrSSIHHA MECLiS KARARI
Denizli

il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23.

maddesine gdre, Vali

Ali

Fuat ATIK bagkanhfrnda, COVID-l9 tedbirleri hususunda olafaniistii

toplanmrgtrr.

Covid-I9 viriistiniin mutasyona ulrayan yeni varyantlarr sonrasmda artan bulagrcrhlryla
birlikte Koronaviriis (Covid-l9) salgrrumn toplum sa$rlr ve kamu dtizeni agrsmdan olugturdu[u
riski ydnetme ve hastah[rn yayrhm hrzrm kontrol altrnda tutma amacryla yeni,..tedbirlerin
alrnmasr gerekmig ve 13 Nisan 202I tarihli Cumhurbagkanhlr Kabinesi toplantrsrnda'alman
kararlar do[rultusunda 14 Nisan 2021 Qaryamba gtiniinden itibaren iki haftahk lnsmi kapanma
siirecinegirilmi9vei1UmumiHrfzrssrhhaKarat|artmtz|auygulamayagggiri1miptir.

n

14.04.202t tarih".i eAZg
Gelinen agamada temel usul ve esaslan igigleri Bakanhlrn
sayilr Genelgesiyle belirlenen lasmi kapanma tedbirleri sonrasmda salgrnrn arfig hzmtn'6nce
yavagladr[r, akabinde durdupu, son giinlerde ise bir diipiig e[ilimine girdi[i gdriilmektedir.

Bu gergevede 26.04,2021 tarihinde Sayrn Cumhurbagkammrzrn baqkanhprnda toplanan
Cumhurbaqkanhfr Kabinesinde alman kararlar do[rultusunda; hali hazrda uygulanmakta olan
krsmi kapanma tedbirlerine yeni dnlemler eklenerek tam kapanma diinemine gegilecektir.

igipleri Bakanhfirnn 26.04.2021 tarihli ve "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu
yazrsrna istinaden; 29 Nisan 2021 Persembe gtinti saat 19.00'dan itibaren 17 Mavrs 2021
Pazartesi gtinti saat 05.00'e kadar si.irecek olan tam kapanma drineminde iilke eenelini
kapsayacak gekilde aga[rdaki tedbirlerin ahnmasr gerektili deferlendirilmektedir.

Tam kapanma diineminde Igigleri Bakanh[rmn 14.04.2021 tarih ve 6638 saylt
Genelgesinde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

1. SOKACA

CIKMA KISITLAMASI

Hafta igi hafta sonu aynmr olmaksrzn 29 Nisan 2021 Perqembe giinii saat 19.00'da
baglayrp 17 Mayrs 2021 Pazartesi giinii saat 05.00'de bitecek gekilde tam zamanh sokafa
grkma lasrtlamasrnrn uygulanmaslna,
1.1- Sokala grkma krsrtlamasr uygulanacak giinlerde iiretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamamasr, saflrk, tarrm ve orman faaliyetlerinin streklililini sa[lamak
amacryla Ek'te belirtilen yerler ve kigilerin lasrtlamadan muaf tutulmasrna, (Sokafa grkma
krsrtlamasrna ydnelik tarunan muafiyetler, igigleri Bakanhlrnrn 14.12.2020 tarih ve 20799 sayrh
Genelgesinde agrkga belirtildi[i gekilde muafiyet nedeni ve buna baph olarak zaman ve
giizergih ile srmrh olup, aksi durumlar muafiyetlerin kdtiiye kullanrmr olarak gdriilerek
idari/adli yaptrrrmlara konu edilecektir.)

1.2- Soka[a grkma krsrtlamasrmn oldufu gi.inlerde bakkal, market, manav, kasap,
kuruyemiqgi ve tathcrlarrn 10.00-17,00 saatleri arasmda faaliyet gtisterebilmesine,
vatandaglarrmrzrn zorunlu ihtiyaglannm karqrlanmasl ile srmrh olmak ve arac kullanmamak
sartryla (engelli vatandaglarrmrz harig) ikametlerine en yalan bakkal, market, manav, kasap,
kuruyemiggi ve tathcrlara gidip gelebilmelerine, aym saatler arasmda bakkal, market, manav'
kasap, kuruyeq$iggi, tathcrlar ve online sipariq firmalarrnrn evlere/adrese servis geklinde de

t
yapabilmelerine, (Yukanda belirtilen uygulama zincir ve siipermarketler igin haftarun altr
gtinii gegerli olacak, zincir marketler p^z r giinleri kapah kalacaktrr.)
satrg

1.3- Sokaga grkma krsrtlamasrmn oldu[u giinlerde yeme-igme yerlerinin

(restoran,

lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis geklinde faaliyet gdsterebilmelerine,

Yeme-igme yerleri ile online yemek siparig firmalarmrn Ramazan ayt sonuna denk
gelen 13 Mayrs 2021Peryembe giiniine kadar 24 saat esasma gdre paket servis yapabilmelerine,
yeme-igme yerleri ile online yemek siparig firmalarrnrn Ramazan aymm sona ermesiyle
birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilmelerine,
1.4- Tam kapanma ddneminde ekmek iiretiminin yaprldr[r firrn ve/veya unlu mamul
ruhsath ig yerleri ile bu ig yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin agrk olmas$a (Bu iE
yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satrgr yaprlabilir.), vatandaglanmzln ekmek ve unlu
mamul ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr ile srnrrh olmak ve arag kullanmamak gartryla (engelli
olan firrna,gidip ,gelebilmelerine,
vatandaqlarrmrz harig)
(Frrrn ve unlu mamul
tm araglanyla sadece mait6t ve
bakkallara ekmek servisi yaprlabilecek, sokak aralarrnda kesinlikle satrg yaprlmayacaktrr.).
,

1.5- Soka[a grkma krsrtlamasr srrasrnda yukarrda belirtilen temel grda, ilag ve temizlik
tiriinlerinin satrldr[r yerler ile iiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasr
amacryla muafiyet kapsamrnda bulunan igyerleri dr$rnda tiim ticari igletme, igyeri velveya
ofislerin kapah olmasma, bu yerlerde uzaktan gahgma haricinde yiiz viize hizmet
verilmemesine,

1.6- Sokala grkma krsrtlamasr uygulanacak olan ddnemde konaklama tesislerinde
rezervasyonunun bulunmasr vatandaglanmlz aglsmdan sokala grkma velveya gehirlerarasr
seyahat krsrtlamasrndan muafiyet saflamayacak olup, bu ddnemde konaklama tesislerinin
sadece zorunlu durumlara balh olarak seyahat win belgesi alan kigilere hizmet
verebilmelerine.

1.7- Yabancrlara ydnelik sokala grkma krsrtlamasrna dair muafiyet sadece turistik
faaliyetler kapsamrnda gecicillasa bir siire igin iilkemizde bulunan yabancilarr kapsamakta
olup; ikamet izinliler, gegici koruma statiisiindekiler veya uluslararast koruma bagvuru ve
statii sahipleri dahil olmak izere turistik faaliyetler kapsamr drgrnda tilkemizde bulunan
yabancrlann sokala grkma krsrtlamalarrna tabi tutulmasma,
1.8- Tam kapanma siirecinde kendi ihtiyaglarrnr karprlayamayacak durumdaki ileri yaq
gruplarrndaki veya afrr hastahfr olan vatandaqlarrmzrn 112, 155 ve 156 numaralarr iizerinden

bildirdikleri temel ihtiyaglarr VEFA Sosyal Destek Gruplarrnca karqrlanacak olup, bu konuda
gerek personel gdrevlendirilmesi gerekse ihtiyaglarrn bir an ewel giderilmesi bakrmmdan
gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafindan altnmasma,

2. SEHiRLERARASI SEYAHAT

KISITLAMASI

SokaEa crkma lasrtlamasr uvgulanacak olan 29 Nisan 2021 Perqembe gtini.i saat
19.00'dan 17 Mayrs 2021 Pazarlesi giinii saat 05.00'e kadar vatandaglarrmrzffL gehirlerarasr

seyahatlerine@3I!erdrgrndaizinverilmeyeceko1up,
2.L- $ehirlerarasl seyahat krsrtlamasrmn istisnalarr kapsammda;

o

o

Zorunlu bir kamusal giirevin ifasr kapsamrnda ilgili Bakanhk ya da kamu kurum
veya kurulugu tarafindan glirevlendirilmiq olan kamu gdrevlilerinin (miifettiq,
denetmen vb.) kurum kimlik kartr ile birlikte giirev belgesini ibraz etmek kaydtyla bu
hiikiimden muaf tutulm alanna,
Kendisi veya eginin, vefat eden birinci derece yakrnmrn ya da kardeqinin.,eenazesine
katrlmak igin veya cenaze nakil iglemine refakat etmek amaayla herhangi bir cenaze
yakmmm e-devlet kaprsrndaki igigleri Bakanh[rna ait E-BA$VURU veya ALO,199
sistemleri iizerinden yapacaklan bagvurularrn (yamnda al<raba,konumundaki 9 kigiye
kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafindan vakit kaybetmeksizin <ji6-matik
olarak onaylanarak cenazeyakmlarma gerekli seyahat izin belgesinin olugturulmaitna,

Cenaze nakil ve defin iglemleri kapsamrnda bagvuru yapacak vatandaglartmrzdan
herhangi bir belge ibrazr istenilmeyecek olup Sa[hk Bakanhlr ile sa[lanan entegrasyon
i.izerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi di.izenlenmeden 6nce otomatik olarak
yaprlacaktrr.
2.2- Zorunlu Hal Savrlacak Durumlar;

o
o
o
.
.
.
o

Tedavi oldulu hastaneden taburcu olup asrl ikametine ddnmek isteyen, doktor raporu ile
sevk olan velveya daha dnceden almmrq doktor randevusu/kontrolii olan,
Kendisi veya eqinin, hastanede tedavi gdren birinci derece yakmma ya da kardegine
refakat edecek olan (en fazla2kisi),
Bulundu[u gehre son 5 giin igerisinde gelmig olmakla beraber kalacak yeri olmayrp
ikamet ettikleri yerlegim yerlerine ddnmek isteyen (5 giin iginde geldi[ini yolculuk bileti,
geldili arag plakasr, seyahatini gdsteren bagkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

OSyM tarafindan ilan edilmiq merkezi smavlara katrlacak olan,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerlegim yerlerine ddnmek isteyen,
)zelveya kamudan giinlii sdzlegmeye davet yazrsr olan,
Cezainfaz kurumlarmdan sahverilen,
fiqilerin zorunlu hali bulundulu kabul edilecektir.

2.3- Yatandaglarrmrzrn, yukanda belirtilen zorunlu hallerin varh$ halinde bu durumu
belselendirmek kaydrvla; e-devlet iizerinden igigleri Bakanh[rna ait E-BA$VURU ve ALO

lgg

sistemleri tizgrinden Valilik/Kaymakamhk biinyesinde olugturulan Sevahat izin
Kurullarrndan izin almak kaydryla seyahat edebilmelerine, Seyahat lzin Belgesi verilen
kigilerin seyahat streleri boyunca sokafa grkma lasrtlamasrndan muaf olmalarma,
2.4- Tam kapanma si.irecinde seyahat izin taleplerinde yaqanabilecek artrg gdz dniinde
bulundurularak Kaymakamlarrmwca yeterli sayrda personel gdrevlendirilmesi bagta olmak
iizere seyahat izin taleplerinin hrzh bir gekilde delerlendirilerek karara baflanabilmesi igin
her tiirlii tedbirin almmasrna.
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2.5- Belirtilen ddnem igerisinde ugak, tren, gemi veya otobiis gibi toplu ulagrm aracryla
seyahat edecek kiqilere biletleme iqlemi yaprlmadan 6nce mutlaka seyahat izin belgesinin olup
olmadr[rnrn kontrol edilmesine, gegerli bir seyahat izninin bulunmasr halinde biletleme
i gleminin gergekle gtirilmesine,
Ugak, tren, gemi veya otobiis gibi toplu tagrma araglanyla yaprlacak seferlerde yolcularrn
araglara kabulii iincesinde HES kodu sorgulamasrnrn muhakkak yaprlmasma ve yolcularm
tanrlr/temash gibi salancah bir durumun olmamasr halinde aracaahnmalarrna,

2.6- $ehirlerarasl faaliyet gdsteren toplu tagrma aruglarrmn (ugak harig); arag ruhsatmda
belirtilen yolcu tagrma kapasitesinin 7o50'si oramnda yolcu kabul edebilmelerine ve arag
igindeki yolcularrn oturma geklinin yolculann birbirleriyle temasmr engelleyecek (1. {olu 1 bog)
gekilde

diizenlenmesine,

.-',

3. Tam kapanma stirecinde saflrk, giivenlik, acil ga[rr gibi kritik gdrev alanlalr.harig
olmak izere kamu kurum ve kuruluqlarrnda hizmetlerin siirdtiriilebilmEsi iqjn ger.gbli olan
asgari personel seviyesine dtigtilecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayrsrnrn %o
S0'sini agmayacak 6lgiide) gekilde uzaktan veya diiniiqiimlii gahgmaya gegilmesine,
Bu ddnemde;

o
o

Uzaktan ve ddniigiimlii gahgmaya tabi kamu personelinin, herhangi bir iizel muafiyete
sahip olmamalarr nedeniyle diler vatandaglarrmrzrn tabi oldulu esaslar haricinde
ikametlerinden ayrrlmamalarrna,
Kamu kurum ve kuruluglanmn hizmet binalarrnda/yerlerinde gdrev alacak kamu
personeli igin yetkili ydnetici tarafindan bu durumu ortaya koyan giirev belgesi
diizenlenmesine ve gdrevli oldupu zaman dilimi igerisinde ikameti ile iqyeri
arasrndaki giizergahla smrrh gekilde muafiyete tabi olmalarrna,

4. iller arasr hareketlili$in zorunlu oldupu mevsimlik tarrm iggileri, hayvancrhk ve
artcrltk faaliyetlerinde salgrnla mi.icadele kogullarrna uygun hareket edilebilmesi igin Tarrm ve
Orman it UUAUrtiiliiniin koordinasyonunda gerekli tedbirlerin eg zamanh olarak almmasma,
bu ba$amda mevsimlik tarrm iqgilerinin iller arasr hareketlili$ ile konaklayacaklarr
alanlarda almacak tedbirler ve iller arasr hayvancrhk ve ancilrk faaliyetleri konusunda igigleri
Bakanlrlrnca yeni bir Genelge yayrmlarunQaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayrh Genelgede
belirlenen esaslara gdre hareket edilmesine,

'5. Tam gtin uygulanacak sokala grkma krsrtlamasr tedbirinin konut sitelerinde de
uygulanmasmr temin etmek amacryla site yiinetimlerine sorumluluk verilmesine, site
igerisinde izinsiz gekilde dtgarr grkan kigilerin (dzellikle gocuklann ve genglerin) ikametlerine
diinmeleri konusunda uyarrlmalarrnrn saflanmasma,
6. Soka[a grtma siiresi boyunca sokak hayvanlarmm beslenmelerine 6zel 6nem verilecek
olup, bu kapsamda Kaymakamlar tarafindan yerel ycinetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluqlarr
ile gerekli koordinasyonun tesis edilerek sokak hayvanlannln ag kalmamasr igin gerekli
tedbirlerin almmasrna, bu amaglabaqta hayvan bannaklan olmak rj,zerc park, bahge, orman gibi
sokak hayvanlarrmn dolal ya$am alarlanna diizenli olarak marna, yoffi, yiyecek ve su
brrakrlmasrmn saplanmaslna,
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7.

DENETIM F'AALiyETLERiNiN ETKiNLiGiNiN ARTTRTLMASI

7,1-Tam kapanma ddneminde kolluk kuwetlerinin tam kapasiteyle denetim
faaliyetlerine katrhmmrn sa[lanmasma, dzellikle sokala grkma ile gehirlerarasr seyahat
krsrtlamalarr bagta olmak iJrzerc kolluk kuwetleri tarafindan kapsamh, genig katrhmh, etkili ve
siirekli denetim faaliyetlerinin planlanarak uygulamaya gegirilmesine,
7,2-Soka$a grkma krsrtlamalarr srrasrnda;

o
.
o

Muafiyet tarunan iqyerlerinde gatgrldrlrna dair gergele aylarr belge dtizenlenmesi,
6zel salhk kuruluqlarrndan sahte randevu ahnmast,
Flnn, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemiggi veya tatlrclara grkrq serbestlilinin
maksadrnr aqan gekilde kullanrmr (markete ailece gidilmesi gibi),

o

Qiftgi Kayrt Belgesinin (QKS) amag drgr kullanilmasr,

"

gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir srkhkla kdtiiye kullanrldr[r gdz <iniinde
bulundurularak, bu suistimallerin iinlenmesi amacryla kolluk kuwetleri tarafintihn he-r-tiirlii
tedbirin almmasrna ve yaprlacak denetimlerde bu hususlarm kontroliiniin dzellikle sa[lanniasrna,
7.3- $ehirlerarasr seyahat lusrtlamasrnrn etkinlifinin artrrrlmasr amactyla gehirlerin
tiim girig ve grkrqlannda (iller arasr koordinasyon sallanmak kaydryla) kontrol noktalarr
olugturulmaslna, kontrol noktalarrnda gdrevlendirilecek yeterli sayrda kolluk personeli (trafik ve
asayig birimlerinden) ite Valilikge uygun gdriilen noktalarda salhk personelinin de dahil
edilmesi marifetiyle toplu ulagrm araglarryla veya iizel araglarla yolculuk edenlerin seyahat

izin belgelerinin olup olmadrfrnrn

muhakkak

tetkik edilmesine ve gegerli bir

mazeretilmuafiyeti bulunmayan kigilerin qehirlerarasr seyahatlerine izin verilmemesine,

7.4- Tam giin sokala grkma krsrtlamasr uygulanacak olan tam kapanma ddneminde,
vatandaglarrmLzrn sadece temel ihtiyaglarrmn giderilmesi amactyla agrk tutulacak firrn, market,
bakkal, kasap, manav, kuruyemiggi ve tathcr gibi igyerlerinin gevresinde gerekli kontrollerin
yaprlabilmesi igin yeterli sayrda kolluk personeli gdrevlendirilmesine, yiirtittilecek devriye ve
denetim faaliyetlerinde, bu igyerlerinin kurallara uyup uymadrklarr ile vatandaglanmtzn bu
igyerlerine gidiglerinde arag kullanmama ve ikametlerine en yakrn yere gitme kurahna riayet edip
etmediklerinin kontrol edilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksakhla' meydan verilmemesine ve malduriyete neden
olunmamasrna, ahnan kararlara uymayanlara Umumi Htfztssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gere[ince idari iqlem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramqlara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baglatrlmaslna,
Oy birli[iyle karar verilmigtir.

Uzm. Dr,
BUyUkgehir Belediye Bagkant

Qevre Mlih.
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Enfeksiyon Hast. U2mant

Sokafa grkma krsrtlamalannrn uygulanacapr giinlerde istisna kapsamrnda oldu[unu belgelemekve
muafiyet nedeni/giizergahr ile srnrrh olmak kaydryla;
1. TBMM iiyeleri ve gahganlarr,
2. Kamu diizeni ve gtivenlilinin sallanmasmda gdrevli olanlar (6zel giivenlik gOrevlileri ddhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin siirdiiriilmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluglan ile igletmeler
(Havalimanlan, limanlar, smr kaprlan, giimriikler, karayollan, huzurevleri, yagh bakrm evleri,
rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda gahganlar ile ibadethanelerdeki din gdrevlileri, Acil Qafrr
Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, itlitge Salgrn Denetim Merkezleri, Gdg idaresi, Krzrlay,
AFAD ve afet kapsamrndaki faaliyetlerde gdrevli olanlar ve gdniillii olarak gdrev verilenler,
cemevlerinin dede ve gdrevlileri,
4. Kamu ve 6zel saflrk kurum ve kuruluglan, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile
buralarda gakganlar, hekimler ve veteriner hekimler,
5. Zorunlu sa[hk randevusu olanlar (Krzlay'ayaprlacak kan ve plazmabalrglarr.duhit),
6. ilag, trbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfektan tiretimi, nakliyesi ve saigma iligkin fadlilet yiiriiten iq
yerleri ile buralarda gahganlar,
7. Uretim ve imalat tesisleri ile inqaat faaliyetleri ve bu yerlerde gahganlar,
8. Bitkisel ve hayvansal tiriinlerin tiretimi, sulanmasr, iglenmesi, ilaglanmasr, hasadr, pazarlanmasr ve
nakliyesinde gahganlar,
9. Tanmsal tiretime iligkin zirai ilag,tohum, fide, giibre vb. iiriinlerin satrgr yaplan igyerleri ve buralarda
gahganlar,
10. Yurt igi ve drpr tagrmacrhk (ihracatlithalatltransit gegigler ddhil) ve lojisti[ini yapan firmalar ve
bunlann gahqanlan,
11. Urtin velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojisti[inde (kargo dahil), yurt igi ve yurt drgr
tagrmacrhk, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamrnda gdrevli olanlar,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda gahganlar,
13. Sokak hayvanlarmr besleyecek olanlar, hayvan barrnaklan/giftlikleri/bakrm merkezlerinin
gdrevlileri/gdniillii gahganlarr ve 7486 sayilt Genelgemizle olugturulan Hayvan Besleme Grubu iiyeleri,
14. ikametinin dnii ile srmrh olmak kaydryla evcil hayvanlarrrun zorunlu ihtiyacrnr kargrlamak :drzerc
drqarr grkanlar,
L5. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluglarr, medya takip merkezleri, gazete basrm matbaalarr, bu
yerlerde gahganlar ile gazete da[rtrcrlarr,
.

16. Akaryakrt istasyonlan, lastik tamircileri ve buralarda gahganlar,
17. Sebzelmeyve ve su iiriinleri toptancr halleri ile buralarda gahganlar,
18.

Ekmek iiretiminin yaprldrlr

finn

velveya unlu mamul ruhsath igyerleri, tiretilen ekmelin

da[rtrmrnda g<irevli olan araglar ile buralarda gahganlar,
19. Cenaze defin iqlemlerinde gdrevli olanlar (din gdrevlileri, hastane ve belediye gdrevlileri vb.) ile
birinci derece yakmlarrrun cenazelerine katllacak olanlar,
20. Dolalgaz, elektrik, petrol sektdriinde stratejik olarak faaliyet g<isteren btiyiik tesis ve iqletmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve dopalgaz gevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde gahganlar,
21. Elektrik, su, dolalgaz, telekomiinikasyon vb. kesintiye ulramamasr gereken iletim ve altyapr
sistemlerinin siirdi.iriilmesi ve anzalarrnrn giderilmesinde gdrevli olanlar ile servis hizmeti vermek izere
gdrevde olduklanm belgelemek gartr ile teknik servis gahqanlarr,
22. Kargo, su, gazete ve mutfak ttipti dalrtrm girketleri ve gahganlarr,
23. Mahalli idarelerin toplu tagrma, temizlik, katr atrk, su ve kanalizasyon, karla miicadele, ilaglama,
itfaiye ve mezarhk hizmetlerini yiiriitmek izere gahpacak personeli,
24. $ehir igi toplu ulagrm araglarmm (metrobiis, metro, otobtis, dolmup, taksi vb.) stiriicii ve gdrevlileri,
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25.

Yurt, pansiyon, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlarm gereksinim duyacafr temel ihtiyaglarrn

kargrlanmasmda gdrevli olanlar,

26.ig salh[r ve giivenligi ile ig yerlerinin giivenli$ini sa[lamak amacryla ig yerlerinde bulunmasr

gerekli olan gahganlar (iq yeri hekimi, gtivenlik gdrevlisi, bekgi vb.),
27, Otizm, afr mentalretardasyon, downsendromu gibi "6zel Gereksinimi" olanlar ile bunlarrn
veli/vasi
veya refakatgileri,
28. Mahkeme karan gergevesinde gocuklarr ile gahsi mtinasebet tesis edecekler (mahkeme
karann r ibraz
etmeleri gartr ile),

29'Yurt iqi ve yurt drgr mrisabaka ve kamplara katrlacak olan milli sporcular ile

seyircisiz
oynanabilecek profesyonel spor miisabakalarrndaki sporcu, ydnetici Vp diper g<irevliler,
30. Bankalar bagta olmak :drzerc yurt gaprnda yaygm hizmeta[r olan kurum, kurulug ve
iqletmelerin bilgi
'*',r, ..
iglem merkezleri ile gahganlarr (asgari sayrda olmak kaydryla),
31. OSYM tarafindan ilan edilmiq merkezi smavlara katrlacalrnr belgeleygnler (bu kigilerin yanlarnda
bulunan eg, kardeg, anne veya babadan bir refakatgi) ile srnav gdrevlileri,

32,lllilge Umumi Hrfzrssrhha Kurullarrnca izin verilen, g"hirl.ru.u.r karayollaii-kenari'rida bulunan

'
dinleme tesislerinde yer alan yeme-igme yerleri ve buralarda gahganlar
)
33. Zorunlu mtidafi/vekil, durugma, ifade gibi yargrsal gdrevlerin icrasryla smrrh kalmak
kaydryla
avukatlar,
34. Arag muayene istasyonlan ve buralarda gahgan personel ile arag muayene randevusu bulunan
tagrt
sahipleri,
35. Milli Egitim Bakanhsr EBA LISE TV MTAL ve EBA platformunda yayrnlanmakizereBakanlla
,

ba[h mesleki ve teknik ortad[retim okul/kurumlarmda gahgmalan devam eden uzaktan efitim video
gekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini ytiriitmekte olan ya dasdz konusu galgmalaln
koordinasyonunu
sallayan personel,
36. Profesyonel site ydneticileri ile apartman/site ydnetimince diizenlenen g6revli olduklarrna
dair
belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle gdrevli olduklarr apartman veya sitelere gidig-gelig gtizerg6hryla
smrlt olmak kaydryla apartmanve sitelerin temizlik, lsrnma vb. iglerini yerine getiren grirevliler,
37. iS yerinde bulunan hayvanlartn gtinltik bakrm ve beslenmelerini yapabilmek igin ikamet
ile igyeri
arasrndaki gizeryith ile srmrh olmak kaydryla evcil hayvan satrgr yapan ig yerlerinin sahipleri
ve
gahganlarr,

38. Sadece yarrg atlarrrun baktm ve beslenmelerini ve yarrglarahanryk antrenmanlarrnr yapmak
ve
ikamet ile yang ya da antrenman alam arasrndaki giizerydhla smrh kalmak kaydryla at sahipleri,
antren6,rler, seyisler ve diler gahqanlar,
39. Sadece ilaglama faaliyetleri igin zorunlu olan gi.izergithlarda kalmak ve bu durumu belgelemek
kaydryla ig yerlerinin hagere ve diler zararh bdceklere kargr ilaglamasml yapan firmalarda gdrevli
olanlar,
40. Muafiyet nedenine balh olmak ve ikametlerinden igyerlerine gidig/geligleri ile smrl olmak
kaydryla
serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali miigavirler, yeminli mali mtigavirler
ile gahganlarr,
41. 10.00-16.00 saatleri arasrnda saytlart Banka yrinetimlerince belirlenecek qekilde smrl sayrda gube
ve personel ile hizmet verecek olan banka gubeleri ile gahganlarr,
42. Ndbetgi noterler ile buralarda gahganlar,
43. igi gereli krsrtlamalardan muaf olup gahqmak durumunda olan kigilerin evlerinde gtinliik
olarak
gocuk/yagh/hasta bakrmr hizmeti veren kigiler (gerektifinde sorumlu oldu[u kigiden
alman
gocuk/yagh/hasta bakrmr hizmeti verdiline dair belgeyiibrazetmek kaydryla)
44,InSaatmalzemeleri satan igyerleri ve bu yerlerde gahganlar (Pazar giinti harig haftamn her gtinii saat
14.00'akadar)
,
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