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DENiZLi ir, UUUVTi rrrrZrSSIHHA MECLiS KARARI

il

Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23.
maddesine gdre, Vali Ali Fuat ATIK bagkanhfrnda, COVID-l9 tedbirleri hususunda ola[aniistti
Denizli

toplanmrgtrr.

Koronaviriis (Covid-l9) salgrmmn toplum safhfr ve kamu dtizeni agtsmdan olu$turduEu
riski ydnetme ve hastahfrn yayrhm htzrm kontrol altrnda tutma amacryla, salgrnla rniicadele
siirecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarmm.yanl sra hayatrn her
alamna ydnelik uyulmasr gereken kurallar ve dnlemler; salgmtn genel seyrinin ve Saflrk
Bakanh[r ile Koronaviri.is Bilim Kurulunun dnerilerinin delerlendirilmesi sonuc-tinda'dFnan
kararlar dofrultusunda belirlenmektedir.

Bu kapsamda salgrrun seyrinde yaganan artrga balh olarak 14 Nisan 202I tarihinden
itibaren krsmi kapanma, 29 Nisan 2021 taihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata
gegirilmiqtir.
Gerek krsmr kapanma ve tam kapanma ddneminde alman tedbirlerle sosyal izolasyonun
artrrlmasr gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasrndaki sa[duyulu ve fedakarca
yaklagrmr sonucunda giinltik vaka, hasta ve a[r hasta sayrlarmda ciddi bir diigiiq yagandr[r
kamuoyunun malumudur. Ote yandan hep birlikte elde edilen bu bagarrmn si.irdi.iriilmesi, salgmm
yayrhmrrun kontrol altrnda tutulmasr ve yeniden ivmelenen aqrlama faaliyetleri ile birlikte kahcr
normallegmenin sa[lanmasr igin salgrnla mticadele tedbirlerine riayet etmek dniimiizdeki
kademeli normallegme siirecinde de son derece 6nem tagrmaktadrr.

Bu do[rultuda Saflrk Bakanhlr Koronaviriis Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgmrn
seyrinde ya$anan geligmeler giiz iiniine ahndr[rnda 17 Mays 2021 Pazartesi giinii saat
05.00'ten I Haziran 2021 Sah giinii saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli
normallegme diineminde aga[rdaki tedbirlerin hayata gegirilmesi gerekti[i deferlendirilmig
olup, igiqleri Bakanhfrnrn 16.05.2021 tarihli 8160 sayrh "Kademeli Normallegme
Tedbirleri" konulu Genelgesine istinaden;
1.

SOKAGA qIKMA KISITLAMASI

Kademeli normallegme ddneminde; hafta igerisinde yer alan giinlerde (Pazartesi, Sah, Qargamba,
Pergembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasrnda, hafta sonlart ise Cuma gtinleri saat2l.00'den
baglayrp, Cumartesi vePazar gi.inlerinin tamammr kapsayacak ve Pazartesi giinleri saat 05.00'de
tamamlanacak g eki I de s o kapa grkma kt s ttl amas t uy gul anmas ma,
1.1- Soka[a grkma krsrtlamasr uygulanacak stire ve gtinlerde tiretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamamasr, salhk, tanm ve onnan faaliyetlerinin siireklililini sallamak amacryla
Ek'te belirtilen yerler ve kigilerin krsrtlamadan muaf tutulmaslna,
o SokaEa gr{<rna krsrtlamasrna ycinelik tamnan muafiyetler,14.12.2020 tarihve20799 sayir
Genelgemizde agrkga belirtildi[i gekilde muafiyet nedeni ve buna ba[h olarak zamanve

-/nl

o

gizeryilh ile srnrrh olup, aksi durumlar muafiyetlerin kdtiiye kullanrmr olarak gdri.ilerek
idari/adli yaptrrrmlara konu edilecektir.
SokaEa grkma krsttlamastndan muaf tutulan igyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde
gahgan kipiler yapllan denetimlerde igi$leri Bakanhlrnn 29.04.2021 tarih ve 7705 sayrh
ya s gergevesinde e-devlet platformunda yer alan igigleri Bakanhgr e-bagvuru sistemi
tizerinden ahnan gahgma izni gdrev belgesini ibraz etmek zorundadrrlar. Ancak Nace
kodu eglegme hatast, muafiyet kapsamrndaki bir ipyerinde gdrev yapmasma ralmen alt
igverenin muafiyet kapsamrnda olmamasr nedeniyle gdrev belgesi ahnamamasl veya
erigim hatast gibi durumlarda cirnepi bahse konu yazr ekinde yer alan ve igveren ile
galtgamn beyanr/taahhtidiiyle manuel doldurularak imza alttna alman pahgma';igni g<irev
belgesi formu da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

1.2-Tam gtin sokafa grkma ktsttlamast uygulanacak Cumartesi-Pazar giinlerinde.bakkal, market,
manav, kasap, kuruyemiggi ve tathcrlarrn 10.00-17.00 saatleri arasrnda faatiyet gdsGrebiliiGsine,

zorunlu ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr ile smrrh olmak ve arag kullaninamak
garttyla (engelli vatandaglarrmrz harig) ikametlerine en yakrn bakkal, market, manav, kasap,

vatandaglarLmrzLrt

kuruyemi g gi ve tathcrl aru gidip gelebilmelerine,

1.3- Soka[a grkma ktsrtlamast uygulanan siire ve gi.inlerde ekmek iiretiminin yaprldrlr firrn
velveya unlu mamul ruhsath ig yerleri ile bu ig yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin (sadece
ekmek ve unlu mamul satrgr igin) agrk olmasrna, Vatandaglarrmrzrn ekmek ve unlu mamul
ihtiyaglarrmn kargtlanmast ile srrurh olmak ve arag kullanmamak gartryla (engelli
vatandaglarrmrz harig) ikametlerine ytiriime mesafesinde olan finna gidip gelebilmelerine, Frrm
ve unlu mamul ruhsath igyerlerine ait ekmek dalrtrm araglartyla sadece market ve bakkallara
ekmek servisi yaprlmasma, sokak aralarrnda kesinlikle satrg yaprlmamasrna,
1.4- Yabanctlara ydnelik sokafa grkma krsrtlamasrna dair muafiyet sadece turistik faaliyetler
kapsamrnda gegici/krsa bir stire igin tilkemizde bulunan yabanclan kapsamakta olup; ikamet
izinliler, gegici koruma stattistindekiler veya uluslararasr koruma bagvuru ve statti sahipleri dahil
olmak tizere turistik faaliyetler kapsamr drgrnda tilkemizde bulunan yabancrlarrn sokala grkma
krsrtlamalarrna tabi olmalarma,
_

1.5- Tam kapanma siirecinde kendi ihtiyaglarrnr kargrlayamayacak durumdaki ileri ya$
gruplarrndaki veya a[rr hastah[r olan vatandaglarrmrzrn ll2, 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 bakrmrndan
gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafindan ahnmasrna,
1.6- Agr hakkrnr kullaharak

iki doz

ve izerivatandaglarrmrz ile 18 yag altr
gengler ve gocuklartmrz igin herkes igin uygulanan soka[a grkma krsrtlamaSrrun drgmda ayrrca
bir sokala grkma krsrtlamasr uygulanmamaslna,
aqr olmug olan 65 ya$

Agt hakkr bulunmasma ra[men agr olmayan 65 yag ve tizeri vatandaglarrmrzrn ise hafta igi
giinlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasmda soka[a grkabilmelerine, hafta sonlarr tam giin
sokapa grkma krsrtlamasrna tabi olmalarma,

Sokapa grkma krsrtlamasrna tabi olup olmadr[rna bakrlmakszrn 65 yag ve iizeri vatandaglarrmrz

ile

18 yag altr gengler ve gocuklarrmLzrn kademeli normallegme d<ineminde gehir

igi toplu ulagrm

araglannt (metro,metrobi.is, otobiis, minibiis, dolmug vb.) kullanmalanna mi.isaade edilmemesine,
ancak kademeli normallegme si.irecinde Milli Egitim Bakanh[rnca yiz yijze e[itim ve <llretim
yaprlmasr uygun gdrtilen e[itim kurumlarrndaki 18 yag altr dfrencilerin e$itim kurumlarmca

verilecek kurum adresi ile gahgma/ders programrnr ihtiva eden belgelerini sunmak gartryla gehir
igi toplu ulaqrm araglarrm kullanabilmelerine,
2. $EHiRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
Kademeli normallegme ddneminde; sokapa grkma krsrtlamasr uygulanan siire ve gtnlbrde (hafta
igi ve hafta sonunda) gehirlerarasl seyahat krsrtlamasr uygulanmasrna, 65 yaq iistii vatandaglarm
da gehirlerarasr seyahatlerde di[er vatandaglarrn tabi oldu[u usullere,ubt
2.1- $ehirlerarasl seyahat krsrtlamasrnrn

o

istisnalan;

:t-1llrlll

-

-

SokaEa grkma krsrtlamasr uygulanan siire ve gtinlerde vatandaglanlmzln ugak, tren,
otobiis gibi toplu tagrma vasrtalanyla yapacaklan gehirlerarasr seyahatler igin ayrrca
seyahat izni almasr istenmeyecek, gehirlerarasr seyahat edece[ini bilet, rezervasyon kodu

vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktu. Bu durumdaki kigilerin gehirlerarasr toplu tagrma
vasttalart ile ikametleri arasmdaki hareketlilikleri, kalkrq-varrq saatleriyle uyumlu olmak

o

o

o

kalmak kaydryla sokafa grkma krsrtlamasrndan muaf olacaktrr.
Zorunlu bir kamusal gdrevin ifasr kapsamrnda ilgili Bakanhk ya da kamu kurum veya
kurulugu tarafindan gdrevlendirilmig olan kamu gdrevlilerinin (miifettig, denetmen vb.)
dzel veya resmi araglarla yapacaklan gehirlerarasr seyahatlerine, kurum kimlik karh ve
gdrevlendirme belgesini ibraz etmek kaydryla izin verilecektir.
Kendisi veya eginin, vefat eden birinci derece yakmrrun ya da kardeginin cenazesine
katrlmak igin veya cenaze nakil iglemine refakat etmek amactyla herhangi bir cenaze
yakrrurun e-devlet kaprsrndaki igiqleri Bakanhlrna ait E-BA$VURU veya ALO 199
sistemleri i.izerinden yapacaklan bagvurular (yamnda ahraba konumundaki 9 kigiye kadar
bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafindan vakit kaybetmeksizin otomatik olarak
onaylanarak cenaze yakrnlarrna ozel'aruglanyla seyahat edebilmeleri igin gerekli seyahat
izin belgesi olugturulacaktrr.
Cenaze nakil ve defin iqlemleri kapsamrnda bagvuru yapacak vatandaglarrmrzdan
herhangi bir belge ibrazr istenilmeyecek olup Sa$rk Bakanhlr ile sa[lanan entegrasyon
iizerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi dtizenlenmeden 6nce otomatik olarak
yaprlacaktrr.

2.2- Sokapa grkma lhsrtlamasr uygulanan stire ve giinlerde vatandaglarumrzfi: 6zel araglarryla
gehirlerarasr seyahate grkmamalarl esas olup, ancak aqalrda belirtilen zorunlu hallerin varhlr
durumunda vatandaglarLmrztL, bu durumu belgelendirmek kaydryla; e-devlet i.izerinden igigleri
Bakanhfrna ait. E-BA$VURU ve ALO 199 sistemleri tizerinden Valilik/Kaymakamhk
biinyesinde olugturulan Seyahat izin Kurullanndan izin almak kaydryla 62e1, araglanyla da
seyahat edebilmelerine, Seyahatlzin Belgesi verilen kiqilerin, seyahat si.ireleri boyunca sokafa
grkma krsrtlamasrndan muaf olmalarma.

Zorunlu Hal S ayrlacak Durumlar;

o

Tedavi oldu[u hastaneden taburcu olup asrl ikametine ddnmek isteyen, doktor raporu ile
sevk olan velveya daha <inceden almmrg doktor randevusu/kontrolii olan,

o

Kendisi veya eginin, 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 yerleqim yerlerine ddnmek isteyen (5 gtin iginde geldilini yolculuk bileti,
geldi[i arag plakast, seyahatini gdsteren baqkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Osytrrt tarafindan ilan edilmip merkezi smavlara katrlacak olan,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerlegim yerlerine drinmek isteyen,
}zelveya kamudan giinlfi sdzlegmeye davet yazrsr olan,

o
.
.
n
o

Cezainfaz kurumlarmdan

sahverilen,

,

.

_i

Kigilerin zorunlu hali bulundu[u kabul edilecektir.
s.

igvnnr,nniNiN FAALivETLERi

3.1- Yeme-igme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

o

Hafta igi giinlerde 07.00-20.00 saatleri arasmda gel-al ve paket servis, 20.00-24.00
saatleri arasmda ise sadece paket servis,

o

Hafta sonlannda ise 07.00-24.00 saatleri arasrnda sadece paket servis, geklinde faaliyet
gdsterebilmelerine,

3.2- 17 Mayrs-l Haziran arast uygulanacak olan kademeli normalleqme d<ineminde aga[rda
sayrlan igyerlerinin faaliyetlerine gegici olarak ara verilmesine devam edilmesine,

o
o
o
o
o
o
o

Gazino,tavema,birahane, nargile salonu/kafeleri,
Sinema salonlarr,
Kahvehane, krraathane, kafe, dernek lokali, gay bahgesi gibi yerler,

internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonlarr,
Hah saha, ytizme havuzu, spor salonlan,
Hamam, sauna ve masaj salonlarr,

Lunaparklar ve tematik parklar.

Qay ocaklarlnln ise masa, sandalye/taburelerini kaldrrmak ve sadece esnafa servis yapmak
kaydryla faaliyetlerine devam edebilmelerine,

3.3- Yukartda sayrtan igyerleri drqrnda kalan ve tam kapanma ddneminde faaliyetleri ne ara
verilen perakende ve hizmet sektdriindeki giyim, tuhafiye, ziccaciye, hrrdavat gibi di.ikkanlar ile
biiro ve ofisler vb. igyerlerinin;

o

SaEhk Bakanh[r Salgrn Ydnetimi ve Qahgma Rehberinde igerisinde bulundu[u igkolu

igin belirlenen tiim salgrnla mticadele tedbirlerine riayel etmek kaydryla hafta igi
giinlerde 07.00-20.00 saatleri arasrnda faaliyet gdsterebilmelerine,

.

Ah$verig merkezlerinin (AVM) ise; hafta igi 10.00-20.00 saatleri arasmda faaliyet
gdsterebilmelerine, hafta sonlarr kapalr olmalarma,

3.4- Zincir marketler bagta olmak iJ,zere gegitli igyerleri tarafindan agrhg veya belirli giin ya da
saatlere 6zgii genel indirim uygulamalarmm olugturdulu yo[unlupun <intine gegilebilmesi igin
indirim uygulamalannln en azbir hafta siirecek gekilde uzun periyodlarla yaprlmasma,
3.5- Marketlerde (zincir ve stiper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaglar kapsamrndaki tirtinler
drgrnda elektronik egya, oyuncak, krtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar,
bahge malzemeleri, hrdavat, ziccaciye vb. iiriinlerin safigrna tam giin soka[a grkma ktsttlamast
uygulanacak olan hafta sonlarmda izin

verilmemesine,

"

l

3.6- Sa[hk Bakanhfr Salgrn Ydnetimi ve Qahgma Rehberinde belirlenen kurallara uymak
-'arasrnda
kaydryla pazaryerlerinin hafta igi giinlerde 07.00-19.00 saatleri
.ftaliyet
gdsterebilmesine, haft a sonlar t ise pazaryerlerinin kurulmasm a izin verilmemesine,
.

3.7- Online market ve yemek siparig firmalarmrn, hafta igi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri
arasmda evlere/adrese servis geklinde gahgabilmelerine,

l. nciriu-ocnnriM FAALiYETLERI
Halihanrda faaliyetlerine devam etmekte olan kreglerle birlikte Milli Egitim Bakanhlryla
yaprlan de[erlendirmeler gergevesinde kademeli normallegme ddneminde anaokullart da
faaliyetlerine devam edecek olup diger ttim okul ve srntf seviyeleri igin Milli E[itim
B akanh[rnca kamuoyuna duyuruldu[u gekilde uygulamamn stirdtiriilmesine,
5. KAMU KURUM VE KURULU$LARINDA MESAI

Cumhurbagkanhsrmn 14.04.2021 tarih ve 202118 sayrh Genelgesi ile Cumhurbagkanhfr idari
igler Bagkanh[rmn 27,04.2021 tarih ve 17665 sayrh yazrsr dofrultusunda, kamu kurum ve
kuruluglarrnda uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arasl mesai sistemi ile
uzaktanlddniigtimlil gibi esnek gahgma usuliiniin uygulanmasma kademeli normalleqme
'
ddneminde de devam

edilmesine.

6.

ERTELENEN FAALiYET, ETKINLIK VE TORENLER

6.1- Sivil toplum kuruluglarr, sendikalar, kamu kurumu nitelipindeki meslek kuruluglarr ve
bunlarrn tist kuruluqlarr ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacaklarr genig
katrlrmlr her ttirlii etkinliklerin I Hazfuan2j2l tarihine kadar ertelenmesine.

igl#lerinin gergeklegtirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta
olan nikah ve nikah merasimi geklindeki diiliinler ile nigan ve krna gibi etkinliklerin
yaprlmamasr uygulamaslnln, I Haziran2}2l tarihine kadar devam etmesine,
6.2- Evlendirme

6.3- Huztxevi, yagh bakrmevi, rehabilitasyon merkezi, gocuk evleri gibi sosyal koruma/bakrm
merkezlerinde halihazrrda uygulanmakta olan ziyaretgi krsrtlamaslnln I Haziran 202I tarihine
kadar uzatrlmasma.

7.

TOPLU ULA$rM TEDBiRLERi

7.1- $ehirlerarasl faaliyet gdsteren toplu tagrm a araglannrn (ugak harig); arag ruhsatrnda belirtilen

yolcu tagtma kapasitesinin %50'si oramnda yolcu kabul edebilmelerine ve arag igindeki
yolcularm oturma geklinin yolcularrn birbirleriyle temasmr engelleyecek (1 dolu 1 bog) gekilde
olmasrna,

7.2'%50 kapasite srrurlamasr qehir igi toplu tagrma araglan igin getirilmig genel bir kural olup,
minibiis, midibiis veya koltuk eksiltmesi/kaldrrlmasr yaprlmayan otobiis tiirii toplu ulagrm
araglarmda 0/o50 srmrlamasma ilave olarak ayaktayolcu ahnmamasrna,

Koltuk eksiltmesi yaprlmrg otobiis gibi ayakta yolcu tagrmaya uygun toplu ulagrm araglarr igin
ayakta ahnabilecek yolcu kapasitesinin smrr ilge Hrfzrssrhha Kurullannca belirlenmesine,
8.

KONAKLAMA TESISLERINE DAIR TEDBiRLER

8.1- $ehirlerarast karayollarr tizerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerlegim sahasr igerisinde
bulunanlar harig) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) igerisinde
bulunan yeme-igme yerlerinin (sadece konaklamah mtigterilerle srrurh olacak gekilde) aynr
masada aynt anda enfazla 2 kiqiye servis agrlmasr kaydryla hizmetverebilmelerine,

8.2- Konaklama tesislerinin kapah alanlarrnda bulunan e$ence merkezlerinin kapah tutulmasrna
ve bu alanlarda mtigteri kabul edilmemesine,

8.3- Konaklama tesislerinin agrk alanlarrnda toplu ellence qeklinde etkinliklere kesinlikle izin
verilmemesine, bu yerlerde yolunlagmarun ciniine gegilebilmek adrna fiziksel mesafe kurallarma
azami 6zen gd sterilmesine,

8.4- Soka[a grkma ktsttlamast uygulanacak olan stire ve giinlerde konaklama tesislerinde
rezervasyonunun bulunmast (bedelinin tamamr ddenmiq olmak kaydryla) vatandaglanmz
agtsmdan soka[a grkma velveya gehirlerarasr seyahat krsrtlamasrndan muafiyet saplayacak olup

bu amagla seyahat edecek vatandaglarrmLzrn denetimlerde rezewasyon ve ddeme belgelerini
ibr az etmelerinin yeterli olmasrna,

8.5- igiglBri Bakanhlrmn 30.09.2020 tarihve 16007 sayrh ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayrh
Genelgeleri do[rultusunda konaklama tesislerinin denetimlerinin etkin gekilde stirdiiriilmesine,
sahte rezervasyon bagta olmak izere her ttirlii kdttiye kullanrmrn dniine gegilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksakhpa meydan verilmemesine ve ma[duriyete neden
olunmamastna, altnan kanrlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gere[ince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramglara iliqkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna,
Oy birligiyle karar verilmigtir.

In$.

Fcilik Mildtir V.

Uzm. Dr. Me
Denizli Devlet Ha

RKALELi
si Baghekimi

Qewe Mlih. Ramazan DEGIRMENCi

BUytikgehir Bel.
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Uzm. Dr. RamazadKenan ARICAN
Enfeksiyon Hast. Uzmanr
Serbest Hekim

Ecz. Osman OZnBfrAin

Denizli Eczau Odasr Bagkam

EK: Sokafa Qrkma Krsrtlamasrndan Muaf Yerler ve Kigiler Listesi
Sokala grkma krsrtlamalanmn uygulanaca[r siire ve gtinlerde istisna kapsamrnda oldulunu
belgelemek ve muafiyet nedeni/giizergahr ile srmrh olmak kaydryla;

1.
2.

3.

TBMM tiyeleri ve gahganlarr,
Kamu diizeni ve gtivenli[inin sa[lanmasrnda gdrevli olanlar (6zel gtivenlik gdrevlileri
dahit),

Zorunlu kamu hizmetlerinin siirdiiriilmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluglarr ile
igletmeler (Havalimanlan, limanlar, slnr kaprlarr, gtimriikler, karayollarr, huzurevleri, yagh
bakrm evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda gahganlar ile ibadethanelerdeki
din gdrevlileri, Acil Qagrr Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, il/ilge Salgrn Denetim
Merkezleri, G6g idaresi, Krzrlay, AFAD ve afet kapsamrndaki faaliyetle_rde gdrevli olanlar
ve gdniillii olarak gdrev verilenler, cemevlerinin dede ve gcirevlileri, ' ' -L '|r '.
Kamu ve 6zel salhk kurum ve kuruluglafl, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri ile buralarda gahganlar, hekimler ve veteriner hekimler,
Zorunlu salhk randevusu olanlar (Krzilray'a yaprlacak kan ve plazmabalrglan dahil),
ilag, trbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfektan tiretimi, nakliyesi ve satrqma iligkin faaliyet
'|

4.
5.
6.

ytirtiten ig yerleri ile buralarda gahganlar,
7. Uretim ve imalat tesisleri ile ingaat faaliyetleri ve bu yerlerde gahqanlar,
8. Bitkisel ve hayvansal tir0nlerin iiretimi, sulanmasr, iglenmesi, ilaglanmasr, hasadr,
pazarlanrnasr ve nakliyesinde gah ganlar,
9. Tartmsal i.iretime ilipkin zirai ilag,tohum, fide, gtibre vb. iirtinlerin satrqr yaplan igyerleri ve
buralarda gahganlar,
10. Yurt igi ve drqt tagtmacrhk (ihracat/ithalatltransit gegigler dahil) ve lojistilini yapan frrmalar
ve bunlarrn gahganlarr,
11. Urtin velveyamalzemelerin nakliyesinde ya da lojistilinde (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 hayvanlarrm besleyecek olanlar, hayvan bannaklan/giftlikleri/bakrm merkezlerinin
gdrevlileri/gdntillii gahEanlarr ve 7486"sayrh Genelgemizle olugturulan Hayvan Besleme
Grubu iiyeleri,
14. ikametinin 6nii ile srmrh olmak kaydryla evcil hayvanlarrmn zorunlu ihtiyacrm kargrlamak
tizere drgarr grkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluglarr, film, dizi ve reklam yaplm
girketleri, medya takip merkezleri, gazete basrm matbaalan, bu yerlerde gahganlar ile gazete
16.
17.
18.

t9.
20.

dalrtrcilan,
Akaryakrt istasydnlarr, lastik tamircileri ve buralarda gahganlar,
Sebzelmeyve ve su iiriinleri toptancr halleri ile buralarda gahganlar,
Ekmek tiretiminin yaprldrlr firm velveya unlu mamul ruhsath igyerleri, iiretilen ekmelin
dalrtrmrnda g<irevli olan araglar ile buralarda gahganlar,
Cenaze defin iglemlerinde gdrevli olanlar (din gdrevlileri, hastane ve belediye gdrevlileri
vb.) ile birinci derece yakmlarmrn cenazelerine katrlacak olanlar,
Dopalgaz, elektrik, petrol sektdriinde stratejik olarak faaliyet gdsteren biiyiik tesis ve
ve- f----------J
gevrim
gibi) --igletmeler
petrokimya tesisleri ile termik ve- dogalgaz
ile
santralleri a---/
---e---Q--t ...--.-. ...'---.'- (rafineri
\--_------t----bu yerlerde gahganlar,

4,.

21. Elektrik, su, dopalgaz, telekomtinikasyon vb. kesintiye ulramamasl gereken iletim ve
altyapr sistemlerinin siirdiirtilmesi ve arnalanmn giderilmesinde gcirevli olanlar ile servis
hizmeti vermek izere gdrevde olduklarrm belgelemek gartr ile teknik servis gahganlan,
22. Kargo, su, gazete ve mutfak tiipii da[rtrm girketleri ve gahqanlan,
23. Mahalli idarelerin toplu taqtma, temizlik, katr atrk, su ve kanalizasyon, karla mi.icadele,
ilaglama, itfaiye ve mezarhk hizmetlerini y0rtitmek izere gahgacak personeli,
24. $ehir igi toplu ulagrm araglarmm (metrobtis, metro, otobtis, dolmug, taksi vb.) siir0cii ve
gdrevlileri,
25. Yurt, pansiyon, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn gereksinim duyacafr temel ihtiyaglann
karqrlanmasmda gdrevli olanlar,
26. 19 salh[r ve gtivenli$i ile ig yerlerinin gi.ivenli[ini sa[lamak amacryla iq yerlerinde
bulunmasr gerekli olan gahganlar (ig yeri hekimi, ig giivenli[i uzmam, giivenlik gdrevlisi,
bekgi
27. Otizm, ap:u. mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Gereksinimi'i'olan'fd'f ile
,'
bunlarrn veli/vasi veya
28. Mahkeme kararr gergevesinde gocuklan ile gahsi miinasebet tesis edecekler (mahkeme
kararrm ibraz etmeleri gartr ile),
29. Yurt i9i ve yurt drgr miisabaka ve kamplara katrlacak olan milli sporcular ile seyircisiz
oynanabilecek profesyonel spor miisabakalarrndaki sporcu, ydnetici ve diler gdrevliler,
30. Bankalar bagta olmak izere yurt gaprnda yaygn hizmet apr olan kurum, kurulug ve
igletmelerin bilgi iqlem merkezleri ile gahganlarr (asgari sayrda olmak kaydryla),
31. OSYM tarafindan ilan edilen srnavlar ile merkezi diizeyde planlanan smavlara katrlacaprnr
belgeleyenler (bu kigilerin yanlarrnda bulunan eg, kardeg, anne veya babadan bir refakatgi)
ile smav gdrevlileri,
32. lllllge Umumi Hrfzrssrhha Kurullarrnca izin verilen, gehirlerarasr karayollarr kenannda
bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-igme yerleri ve buralarda gahqanlar,
33. Zorurlu miidafi/vekil, durugma, ifade gibi yargrsal gdrevlerin icrasryla smrh kalmak
kaydryla zorunlu hallerde biirolarma, vekili bulunduklarr ig yerlerine, adliyelere, kolluk
birimlerine, resmi kurumlara gitmeleri kaydryla avukatlar ve avukat stajyerleri,
34. Arag muayene istasyonlan ve buralarda gahgan personel ile arag muayene randevusu
bulunan tagrt sahipleri,
35. Milli Efitim Bakanhfr EBA LISE TV MTAL ve EBA platformunda yayrnlanmak :dizerc
Bakanh[a ba[h mesleki ve teknik ortadlretim okul/kurumlarrnda gahgmalarr devam eden
uzaktan elitim video gekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini ytiriitmekte olan ya da sdz
konusu gahgmalann koordinasyonunu sallayan personel,
36. Profesyonel site ydneticileri ile apartman/site y<inetimince dtizenlenen gorevli olduklarrna
dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle gdrevli olduklarr apartman veya sitelere gidig-gelig
gi;zergithryla smrlr olmak kaydryla apartman ve sitelerin temizlik, lsrlma vb. iglerini yerine
getiren gdrevliler,
37. iq yerinde bulunan hayvanlann gtinltik bakrm ve beslenmelerini yapabilmek igin ikamet ile
igyeri arasrndaki gizeryilh ile srmrh olmak kaydryla evcil hayvan satrgr yapan ig yerlerinin
sahipleri ve gahganlarr,
38. Sadece yarrg atlanrun bakrm ve beslenmelerini ve yanglarahanrhk antrenmanlarrm yapmak
ve ikamet ile yarrg ya da antrenman alanr arasmdaki giizergdhla srrurh kalmak kaydryla at
sahipleri, antrendrler, seyisler ve di[er gahqanlar,

vb.),

.

refakatgileri,

:

39. Sadece ilaglama faaliyetleri igin zorunlu olan gid,zerg6,hlarda kalmak ve bu durumu
belgelemek kaydryla ig yerlerinin hagere ve diler zararh bdceklere kargr ilaglamasml yapan
frmalar da gdrevl i o I anlar,
40. Muafiyet nedenine balh olmak ve ikametlerinden igyerlerine gidig/geligleri ile srmrh olmak
kaydryla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali miigavirler, yeminli mali
miigavirler ile gahganlarr
41. An Kayrt Sistemi (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle an kovanlarmm bulundu[u yer
arasrndaki gUzergdh ile srrurh olmak kaydryla aynl . gehir igerisinde an kovanlarlrun
bulundu[u alanlarc gidip gelmek isteyen ancrlar
42. Kurumsal kimlik kartlarrm ibraz etmek kaydryla turkuaz basm kartlsahibi .olBn basrn
mensuplarr

