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ilgenriz Hrfzrssrhha Kurulu Elbistan Kaymakamr $zkan DEM|R Baqkanl[rnda

27.A4.202L giinti saat 13:00'da aga[rda isim ve imzalair bulunan tiyelerin katrhmr ile toplanarak.

aqafrda sunulan 
.'rri.i*ur*""'"l.ir umumi Hrfzrssrhha Meclisinde altnan 27.04'2021tarih ve

20 sayrl kara' " doprultusunda ilgemiz genelinde de it Umumi Hrfznsrhha Meclis Karanna

paraiel gekilde tiim tedbirlerin alnmasl ve takiplerinin yaptlmaslna'

26.04.2021 tarihi'de Sayrn Cumhurbaqkanrmrzm bagkanh[rnda toplanan

Cumhurbagkanl[r Kabinesinde altnan kararlar ve igigleri Bakanhlrmntn 27 '04'2021 tarih ve

7576 sayrl gerretgesi Jogr'ltusunda, koronaviriis (Covid-lg) salgmtn toplum sagl[r I'e kamu

dtiz.eni agrsrndan oluqturdu$u riski yonetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi k?tYu

ve yayrlrm hrzrnr tcontrol ilt,ndu tutmak amacryla hali hazrrda 14'04'2021 tarih ve l7 sayrh Ilge

urnumi Hrfzrssrhha Kurulu Kara.mrz ile uygulanmakta olan krsmi kapanma tedbirlerine yeni

onremler eklenerek tam kapanmaya yonelik orarak ilgemizde ahnan tedbirlerc ek olarak ilave

tcclbirler altnmtqttr. Bu kapsamda;

l. ilgemiz genclinde resmi ve 6zel, orgtin ve yaygln tiim efitim iifretim kurumlartnda

(anaokulu, kreq, 8'inci ve l2'nci srnrflar claliil ) 29 Nisan 2021 Perqembc saal l9'00'den

itibaren 1T Mayrs Z0Zl yazartesi giintine kadar yiiz ytize efiitime ara verilerek. uzaktan

efiitirne geqiln'resine,

Okullarda 3 Mayrs sonrasrnda yaprlmast planlanan diinem stnavlanntn da' l7 Mayts

2021 tarihi sonraslna ertelenmesine, :

2. SIT
H-ft" rgt ftuftu *n.ruyrt* olmaksizrn 29 Nisan 2021 Perqembe giinti saat l9'00'da

baqlayrp l7 Mayrs 20Zlpazartesi giinii saat 05.00'cle bitecek qekilde tam zamanh sokafa

grkma krsttlamasr uYgulanmastna

Z.l. Soka[a grkma krsrtlalrasr uygulanacak giinlerde iiretim, imalat, tedarik ve lojistik

zincirlerinip aksamamasr, safhk, tarrm ve orman laaliyetlerinin siireklilifini saflamak

amacryla Ek 'te "Sokala Qrkma Krsrtlan"rasrndan Muaf Yerler ve Kigiler Listesinde"

belirtilen yerlerin ve kiqilerin krsrtlamarlan muaf tutulmaslna.

Sokafa grkma krsrtlamasura y6nelik tanrnan muafiyetlerin. igiEleri Bakanltptmtztn

14.1Z.2AZA rarih ve 20799 sayrfi Genelgesiyle agrkga belirtildili gekilde muafiyet ncdeni

ve buna ba[1olarak zaman ve giizergih ile srnrrh olmastna, aksi durumlar muafiyetlerin

k6tiiye kullanrmr olarak gdrtilerek idari/adli yaptrnmlann uygulanmasrna'

2.2. Soka[a grkma ktsttlamasmln oldupu giinlerde bakkal, market, manav' kasap'

kuruyemigqi ve tatlcllnrrn 10.00-17.00 saatleri arastnda faaliyet gdsterebilmesinc,

vatandaqlanmrz zorunlu ihtiyaqlannln kargilanmast ile smtrlt olmak ve araq

kullanmamak qartryla (engelli vatandaqlarrmrz harig) ikametlerine en vakrn bakkal'

market, manav, kasap, kuruyemiqgi ve tathcrlara gidip gelebilmesine. avnl saatler

arasrnda hakkal, market, manav, kasap, kuruyemiqqi, tatltcrlar vc online sipariq

firmalarrnrn evlere/adrese servis r;eklilde de satr; yapabilmesine.

yukarrda belirtilen uygulamanrn zincir ve siiper marketler igin haflanrn altr giint't

gegerli olnrasrna, zincir marketlerin pazar giinteri kapah kalmasrna.

2.3. Sokafa grkma krsrtlamasrnrn oldulu g0nlerde yeme-igme yerlerinin ( restoran,

lokanra" kaf-eterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis geklinde faaliyet

gOsterebilmesine,
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Yeme-igme yerleri ile online yemek siparig firmalannln Ramazan ayt sonuna denk

gelen 13 Mayrs 2021 Pergembe giinthe kadar 24 saat esasma gdre paket senis

yapabilmesine, yeme-igme yerleri ile online y_emck sipariq firmalanntn Ramazan aylnln

,o.ro *.*"riyle birlikte saat 01.00'e kadai paket,servis yapabilmesine,

2.4. Tam kaparuna rJ<jneminde ekmek iiretiminin yaprldr[r firln ve/veya unlu mamul

ruhsath ig yerleri ile bu i9 yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin agtk olmasrna (Bu

ig yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satrqt yaprlabilir'), vatandaglarlmlzln ekmek ve

unlu mamul ihtiyagla.nrn karqtlanmasi ile srnrrl olmak ve ara* kullanmamak;artryla

(engelli vatandaglailmrz harig) ikametlerine yiirtime mesafesinde olan tinna gidip

gelebilmesine,
Frrrn ve unlu mamul ruhsatlr igyerlerinq ait ekmek clafrtrm araqlanyla sadece

markc-t ve bakkallara ekmek servisi yaprlabilnresine, sokak aralartnda kesinlikle sattE

yaptlmamasmar I

2.5. Sokafa grkma krsrtlamasr srrasrnda yukarrda belirtilen temel gtda, ilaq ve temizlik

tiriinlerinin satrldrpr yerler ile iiretin[, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin

aksamamas, u*u.rylu muafiyet kapsamrpda bulunan iqyerleri drqrnda tiim ticari iqletme'

igycri ve/veya ofisterin kapah ol*ur,no, uTaktan gahqma haricinde viiz viize hizmet

verilmemesinet
2.6. Sokafa grkma ktsrtlamasr uygulanacak olan ddnemde konaklama tesislerinde

rezen.asyonunun bulunmasr vatandp$larrmrz agtsrndan sokafa grkma ve/veya

gehirlerarasr seyahat krsrtlamasrndah muafiyet safi'lamamastna, bu donemde

konaklama tesislcrinin sadece zorunlu durumlara ba$h olarak seyahat izin belgesi alan

kigilere hizmet verebilmesine.

2.7. yabancrlara y6rielik soka[a grkma ktq.r{lamasrna dair rnuafiyetin sadece turisfik

faaliyetler kapsamrn<la gegici/krsa bir siire igin tilkemizde bulunan yabanctlart

kapsama'na; ikamet izinliler, geqici koruma statiisiindekiler veya uluslararast koruma

balvuru ve statii sahipleri dahil olmak iizere turistik faaliyetler kapsamr drqrnda

tilkemi2de bululan yabancrlarln sokapa grkma krsrtlamalarrna tabii olmalanna'

2.g. Tam kapanma siirecinde kcndi ihtiyaqlannr kargrlayamayacak dururndaki ileri yal

gruplarrndaki veya afrr hastahfr olan vatandaglanmuan ll2' 155 ve 156 numaralart

tizerinden UitOiiaitteri temel ihtiya(lannrn VEFA Sosyal Destek Gruplannca

karErlanmasrna, bu konuda gerek personel gtirevlendirilmesi gerekse ihtiyaqlann bir an

evvel giderilmesi bakrmrndan gerekli tedbirlerin Kaymakamlanmtz tarafindan

ahnmaslnt,

olan 29 Nisan 2021 Pergembe gtinii saat

19.00,d;; l7 Mayrs 2021pazarl,esi gtinii saat 05i00'e kadar vatandaglartmtztn qehirlerarast

seyahatlerine zorunlu haller drgrnda izin verilmemesine,

3. i . $ehirlerarast seyahat ktsltlamastnrn istisnalanl

- Zorunlu bir kamusal giirevin ifasr kapsamrnda ilgili Bakanhk ya da kamu kurum veya

kurulugu tarafindan g6revlendirilmiq olan kamu giirevlilerinin (miifettiq, denetmen vb.)

kurum kimlik xartr ile birlikte g6rev belgesini ibraz etmek kaydryla bu htiktimden muaf

tufulmaslna,
- Kendisi veya eqinin, vefat eden birinci derece yaktnmrn ya da kardeqinin cenazesine

kahlmak iqin veya cenaze nakil iglemine refakat etmek amactyla herhangi bir cenaze

yakrnrnrn e-devlet kaprsrndaki igigleri Bakanh[rna ait E-BA$VURU veya ALO 199

sistemleri i.izerinden yapacaklarr baqvurulann (yanrnda akraba konumundaki 9 kigiye

kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafindan vakit kaybetmeksizin otomatik

olarah onaylanarak cenaze yakrnlarrna gerekli seyahat izin belgesinin oluEturulmastna,

Cenaze nakil ve defin iglemleri kapsamtnda bagvuru yapacak vatandaqlartmtzdan

herhangi bir belge ibrazr istenilmemesine, Sa[hk Bakanhfr ile saflanan entegrasyon
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J.Z.

e Kendisi veya eginin, hastanede tedavi gtiren birinci derece yakrnrna ya da

kardeqine refakat edecek olan (en'fazla 2 kigi),

e Bulundu[u qehre son 5 giin igerisinde gelmig olmakla beraber kalacak yeri

otmayr-p ikamet ettikliri yerlegim yerlerine diinmek isteyen (5 giin iginde geldiSini

yolculuk bileti, geldiEi arag plakasr, tbyahatini gosteren bagkaca belge, bilgi ile

ibraz edenler),
r OSyM tarafindan ilan edilmiq merliezi slnavlara katrlacak olan'

o Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleqim yerlerine dtinmek istcyen,

. $zel veya kamudan gtinli1 stizleqmeyc davet yaztst olan,

. Ceza infaz kurumlartndan saltverilent

KiSilerin zorunlu halinin bulundu[tinun kabul edilmesine,

3.j. VarandaElanmlz, yukanda belirtilgn zorunlu hallerin varh$r halinde bu durumu

belgelendirmek kaydryla; e-dcvlet iizerinden igiEleri Bakanhfrna ait E-BA$VURU ve

ALO 199 sistemleri rizerinden Kaymakamhklarrmz bi.inyesinde oluqturulan Seyahat izin

Kurullanndan izin almak kaydryla seyaha[ edebilmesine, Seyahat lzin Belgesi verilen

kiqilerin seyahat siireleri boyunca sokafa grkma ksltlamasrndan muaf olmastna,

j.4. Tam kapanma siirecinde seyahat izin taleplerinde yaqanabilecek atrlS gdz oniinde

bulundurularak Kaymakamlanmrzca yeterli saytda personel gbrevlendirilmesi baqta

olmak iizere seyahat izin taleplerinirl hlzh bir Eekitde de[erlendirilcrek karara

ba$lanabilmesi iqin her ttirlii tedbirin almmasrna,

3.5. Belirtilen drinem igerisinde ugak, tren veya otobiis gibi toplu ulaqttu aractyla

seyahat edecek kigilere biletleme iglemi ynpllmadan <ince mutlaka seyahat izin belgesinin

olup olmadrlrnrn kontrol edilmesine. legerli bir seyahat izninin bulunmast halinde

biletleme iqlerninin gergeklegtirilmesine,

tlgak, tren veya otobtis gibi toplu tagrma araglarryla yaprlacak sef'erlerde yolculann

araglara kabulii iincesinde HES kodu sorgulamasmtn muhakkak yaptlmastua ve

tanrl/temash gibi sakrncah bir durumun olmamasl halinde araca altnmaslna:

1.6. $ehirlerarasr faaliyet gdsteren toplu taqrma araglarmtn (uqak harig); araq ruhsatrnda

belirtilen yolcu taglma kapasitesinin 7o50'si'tiranmda yolcu kabul edebilmesine ve arag

igindeki yolcularrn oturma diizenlerinin, yolculann birbirleriyle temaslnr engelleyecek (1

dolu 1 bog) qekilde olmastn4 
r

4. 1am kapanma stirecinde sa$rk, giivenlik, acil galn gibi kritik gdrev alanlarr harig olmak tizere

kamu kurum ve kuruluglarrnda hizmetlerin stirdtir0lebilmesi igin gerekli olan asgari

personel seviyesine dtigiilecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayrslnm o/u S0'sini

agrnayacak olgtide) qekilde uzaktan veya dontiqiiml0 galrr;maya geqilmesine.

Bu ddnenrde;

- Uzaktan ve diiniiqiimlii gahpmaya tabi katnu personelinin, hcrhangi bir 6zel mualiyetc

sahip olmamalarl nedeniyle diger vatandaqlarrmrztn tabi oldu[u esaslar haricinde

ikametlerinden aYrllmamalartna,,
- Kamu kurum ve kuruluqlanntn hizmct binalarrnda/yerlerinde gOrev alacak kamu

personeli igin yetkili y0netici tarafindan bu durumu ortaya koyan gtirev belgesi

tliizenlenmesine ve g6revli oldufu z m^n ditimi igerisinde ikameti ile iqyeri arasrndaki

giizcrgahla strurlt gekilde muafiyete tabi olmastna,

I

ijzerinden gerekli sorgulamanrn seyahat iiin belgesi diizenlenmeden once otomatik olarak

yaprlmasrna.

Zorunlu tlal SaYrlacak Durumlar;
o Tedavi oldu[u hastaneden taburcu'olup asrl ikametine donmek isteyen. doktor

raporu ile sevk olan ve/veya daha onceden altnmtq doktor randevusu/kontrolii

olan,
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5. iller arasr hareketlili[in zorunlu oldu[u mevsimlik tanm iqgileri, hayvancrhk ve ancthk

faaliyetlerinde salgrnla mticadele kogullarrna uygun hareket edilebilmesi igin Tanm ve Orman

Ilakanh$nrn kooidinasyonunda kaymakamhklar tarafrndan gerekli tedbirlerin eq zamanlt

olarak ahnmasrna, bu ba[lamda mevsimlik tarlm iEgilerinin iller arasr hareketlilifi ile

konaklayacaklal alanlarda ahnacak tedbiiler ve iller arasr hayvanctllk ve artctllk

faaliyetleri konusunda igigleri Bakanhfrmrzca yeni bir Genelge yayrmlanrncaya kadar iqigleri

Bakanhfrmrzrn 03.04.2020 tarih ve 6202 sayrh Genelgesinde belirlenen esaslara giire

hareket edilmesine,
(t. 'l'arn giin uygulanacak sokafa grkma krsrtlamasr tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmaslnl

remin etmek amacryla site yiinetimlerinin sorumlu olmasrna, site igerisinde izinsiz Eekilde

drgarr grkan kigilerin (dzellikle gocuklarrn ve gen$lerin) ikametlerine diinmeleri konusunda

uyanlmalanna,
,1. Sokafa grkma stiresi boyunca sokak hayvanlannrn beslenmelerine dzel dnem verilmesine' bu

kapsamda Kaymakamlarrmrz tarafindan yerel ryonetimler, ilgili kanru kurum vc kuruluqlan ile

gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlannrn ag kalmamast igin gerekli tedbirlerin

ulrn111ugrru, bu amagla baqta hayvan bannaklan olmak iizere park, bahqe, orrnan gibi sokak

ha,vvanlannrn dolal yagam alanlarma diizenli olarak mama, Y€il, yiyecek ve su

brraktlmaslnln sa$lanmaslna'

g. DENET|M FAAL|YETLER|NIN ETKiNLleiniN apTIRILMASI;

8.1, 'far1 kapanma dcjneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim fbalivetlerine

katrllmrnrn saplanmasrna, oze llikle soka[n grkma,ile qehirlerarasr seyahat krsttlamalan baqta

olmak tizere kolluk kr.rvvetleri tarafindan kapsamh, genig katrhmh, etkili ve siirekli denetint

faal iyetleri planlanarak uygulamaya gegirilmesi ne,

8.2. Sokafa grkma krsttlamalan srastnda;

- Muafiyet tarunan iqyerlerinde gahgrldrlrna dair gergefe ayktn belge di.izenlenmesi.

- Ozel sa$hk kuruluglanndan sahte randevri altnmast,

- Frrrn, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemipgi veya tathcrlara gllaE serbestisinin

maksadlnr agan gekilde kullanrmr (markete ailece gidilmesi gibi),

- Qiftqi Kayrt Belgesinin (QKS) amag drqr liullantlmast,

Gibi durumlarda muafiyetlerin giderek arpn bir srkhkla k<itiiye kullamldrfr gtiz tini.inde

bulpndurularak, bu suistimallerin iinlenmesi amactyla kolluk kuwetleri tarafindan her tiirlii
tedbir a|nmasrna ve yaprlacak denetimlerde bu hususlann kontroliintin 6zellikle sallanmastna.

8.3. $chirlerarasr scyahat knrtlamasrnrn etkinti[inin artrrtlmast amactyla qehirlerin tiim
girig ve grkrqlarrnda (ilgeler arasr koordinasyon sa$anmak kaydryla) kontrol noktalart

olugturulmasrna, kontrol noktalarrnda g0revlendirilecek yeterli sayrda kolluk personeli (trafik

ve asayig birimlerinden) nrarifetiyle toplu ulagrm araglanyla veya iizel araglarla yolculuk

edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadlfrnrn muhakkak tetkik edilmesine ve gegerli

bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kigilerin gehirlerarasr seyahatlerine izin verilmemesine,

8.4. Tam giin sokala grkma krsrtlamasr uygqlanacak olan tam kapanma ddneminde,

vatandaglammlzln sadece temel ihtiyaglanntn giderilmesi amactyla agrk tutulacak finn,
market, bakkal, kasap, manav, kuruyemiggi ve tathcr gibi iqyerlerinin gevresinde gerekli

kontrollerin yaprlabilmesi igin yeterli sqyrda kolluk personelinin gdrer4endirilmesine;

ytiriitiilecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu igyerlerinin kurallara uyup uymadrklarr
ile vatandaglarlmrzrn bu iqyerlerine gidiplerinde arag kullanmama ve ikametlerine en yakrn

yerc gitme kuralura riayet edip etmediklerinin kontrol edilmesine,

9. Ahnan kararlarrn ilgerniz Kaymakamh[r vc ilge Belediyesi internet sayfalarrnda ilan edilmesine

ve sr:syal medya hesaplarrndan paylaqrlmaslna,

10. ilan tutanaklarrnrn dosyastnda muhafaza edilntesine ,
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Soka[a grkma krsrtlamalannm uygulanacafir giinlerde istisna kapsamtnda oldufunu
helgelemek ve muafiyet nedeniigiizergahl ile stnrrlt olmak kaydryla;

1. TBivIM tiyeleri ve gahqanlan,

2. Kamu dtizeni ve gtivenlifinin sa[lanrnasrnda gorevli'olanlar (tizcl gtivenlik gorevlileri dahil),

3. Zonnlu kamr-r hizmetlerinin stirduriilmesi igin gerekli kamu kurum ve kuruluglan ile iqletrneler

(Flavalirnanlan. limanlar, slnlr kaprlarr, gi.imri.ikler, karayollan, huzurevleri, yagh baktul evleri,

rehabilitasyon merkezleri, PTf vb.), buralarda gahganlar ile ibadethanelerdeki din gorevlileri,

Acil Qa[rr Merkezleri. Vefa Sosyal Destek Birimleri, itlitqe Salgrn Denetim Merkczleri. GOq:

idaresi. Krzrlay, AI.'AD ve afet kapsamrndalii faaliyetlerde gdrevli olanlar ve gdntillti olarak

grirev verilenler, cemevlerinin dede ve g<irevlileri, ,

4. Kamu ve tizel saghk kurum ve kuruluglan, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastancleri

ile buralarda gahganlar, hekimler ve veteriner hekimler,
5. Zorunlu safhk randevusu olanlar (Krzrlay'a yaprlacak kan ve plazmabafirglan dahil),

6. ilaq. trbbi cihaz, trbbi maske ve dezenfektan iiretimi, nakliyesi ve sattgma iligkin faaliyet yiirirten

iq yerleri ile buralarda galtganlar,
7. Uretim ve imalat tesisleri ile inqaat faaliyetleri ve bu yerlerde gahqanlar.

8. Bitkisel ve hayvansal iiriinlerin tiretimi, sulanmast, irslenmesi, ilaqlanmasr. hasadr. pazarlanmast

ve nakliyesinde qahganlar,

L Tanmsal ilretime iliqkin zirai ilaq, tohum, fide, g0bre vb. liriinlerin satrgt yaprlan iqyerleri ve

buralarda gahganlar.

10. Yurt igi ve drgr tagrmacrhk (ihracat/ithalat/transit gegiqler dahil) ve lojistigini yapan l'irmalar vc

bunlann gahganlan.
li. Uriin ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistifinde (kargo dahil), yurt igi ve yurt drgr

taqrmacrhk, depolama ve ilgili faaliyetler kapsariunda g<irevli olanlar.
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda gahqanlar,

13. Sokak hayvanlarrnl beslcyecek olanlar, hayvari barrnaklan/qiftlikleri/bakrm rnerkczlerinin
gdrevlileri/gtiniillti gahganlarr ve igiqleri Bakanh[rm:zn 7486 sayrh Genelgesi ile olugturulan
Hayvan Beslerne Grubu iiyeleri,

14. ikarnetinin cinii ile srrurh olmak kaydryla evcil hayvanlanntn zorunlu ihtiyacrnr karqrlamak

iizere drqan grkanlar,
15. Gazete. dergi, radyo ve televizyon kuruluglart, medyd takip merkezleri, gazete basrm matbaalan,

bu yerlerde gahqanlar ile gazete da$rttcrlan,
16. Akaryakrt istasyonlan, lastik tamircileri ve buralarda gahqanlar,

I7. Sebze/meyve ve su iirtnleri toptancr halleri ile buralarda gahganlar.

18" Ekmek tiretiminin yaprldrfir firrn ve/veya unlu mamul ruhsath igyerleri, iiretilen ekrnefiin
dafrtrmrnda gdrevli olan araglar ile buralarda galtganlar,

19. Clenaze defin iglemlerinde gcirevli olanlar (din gdrevlileri, hastane ve belediye gdrevlileri vb..y ile
birinci derece yakrnlannrn cenazelerine katrlacak olanlar.

TA.Dopalgaz, elektrik, petrol sektOrtinde stratejik olarak faaliyet gristeren biiyiik tesis ve igletmeler
(rafineri ve petrokimya tesislcri ile termik ve do$algaz gevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde
qahganlar,

21. Elektrik, su, dolalgaz, telekomtinikasyon vb. kesintiye ulramamasr gereken iletim ve altyapr
sistemlerinin siirdifurilmesi ve anzalannln giderilmesinde gcirevli olanlar ile servis hizmeti
vermek iizere gdrevde olduklarrm belgelemek gartr ile teknik servis gahganlarr,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tiipii daprtrm qirketleri ve gahganlan,
23. Mahalli idarelerin toplu taqrma, temizlik, katt atrk, su ve kanalizasyon, karla mticadele, ilaqlama.

itfaiyc ve mczarhk hizmetlerini yiiriitmek tizere gahqacak personeli,
24. $ehir igi toplu ulaprm araglarrrun (otob$s, dolqrug, taksi vb.) stirticii ve g0revlileri.



25. Yurt, pansiyon, qantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacafr temel ihtiyaglaln
kargr lanmasrnda g<irevli olanlar,

26. I9 sagirfr ve grivenligi ile ig yerlerinin gtivenlipini safllamak amacryla iq yerlerinde bulunmasr
gerekli olan gahqanlar (ig yeri hekimi, gtivenlik grirevlisi, bekgi vb.),

27 - Qtizm, a[rr mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Gereksinimi" olanlar ile bunlarrn
vel i/vasi veya refakatgileri,

28' Mahkeme karan gergevesinde gocuklan ile qahsi mrinasebet tesis edecekler (mahkeme karannr
ibraz etmeleri Sartr ile),

29' Yurt igi ve yurt drgr mtisabaka ve kamplara katrlacak olan milli sporcular ile seyircisiz
oynanabilecek profesyonel spor miisabakalarrndaki sporcu, ydnetici ve diler gdrevliler,

30. Bankalar bagta ohnak iizere yurt gaprnda yayglrl hizmet a[r olan kurum. kurulug ve iglermelerin
bilgi iglem merkezleri ile gahqanlan (asgari sayrda olmak kaydryla),

:l I - OSYM tarafinclan ilan edilmig merkezi srnavlara katrlacagrni belge leyenler (bu kii;ilerin
yanlannda bulunan eg, kardeg. anne veya babadan bir refakatgi) ile slnav g6revlileri.

32' IlEe [,'mumi Hrfzrssrhha Kurullannca izitt verilen, gehirlerarasr karayolian kenagnda bulunan
dinleme tesislerinde yer alan yeme-igme yerleri ve buralarda qahganlar,

ii. Zomlu miidafi/vekil. durugrna, ifade gibi yargrsal gtirevlerin icrasryla srnrrl kalmak kaydryla
avukatlar,

34. Araq muaycnc istasyonlan ve buralarda iahgan personel ile arag muayene randevusu bulunan
taqrt sahipleri,

35. Milli E[itim Bakanh$r EBA LISE TV MTAL ve EBA platformunda yayrnlanmak rizere
Bakanhla bafh mesleki ve teknik ortadprctim okul/kurumlalnda galqrnalarr devam eden
uzaktan efitim video gekimi, kurgu ve montaj l'aaliyctlerini yiirtitmekt. oiun ya da soz konusu
gah qmal an n koordinasyonunu saflayan personel,

36. Profesyonel site ycineticileri ile aparlman/site ydnetimince diizenlenen grirevli olduklarrna dair
belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle grirevli olduklarr apartman viya sitelere gidig-gelig
giizergdhryla stntrlt olmak kaydryla apartnran ve sitelerin temizlik, ,r,n-u vb. igleini yJrin.
setiren grirevliler, I

-i7' i9 ycrindc bulunan hayvanlann giinliik bakrrn ve beslenmelerini yapabilmek iqi' ikamet ile
iSyeri arastndaki gtizergdh ile stntrh olmak kaydryla evcil hayvan iot'g, yapan i;; yerlerini'
sahipleri ve gahganlarr,

38' Sadece yarl$ atlannrn baktnr ve beslenmelerini ve yanglara hazrrhk antrenmanlannr yapmak ve
ikamet ile yarrq ya da antrenman alanr arasrndaki gi.izergihla srnrrh kahnak kaydryla at sahipleri,
antrenrirler, seyisler ve di[er gahqanlar,

39. Sadece ilaglama faaliyetleri igin zorunlu olan grizergahlarda kalmak ve bu durumu belgelemek
kaydryla iq yerlerinin hagere ve di8er zanrh bdceklere kargr ilaglamasrnl yapan firmalarda
gcirevli olanlar,

40' Ivluafiyet nedenine ba$h olmak ve ikametlerinden igyerlerine gidig/geligleri ile surrrl olmak
kaydryla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci *ali mtiguuirier, yiminli mali mtigavirler ile
galrganlan,

4l' l0'00-16.00 saatleri.araslnda saytlarr Banka ydnetirnlerince belirlenecek pekilde srnrrl sayrda
gube ve personel ile hiznet verecek olan banka gubeleri ile gahganlarr,

42. Ntibctgi noterler ile buralarda gahqanlar



I l ' Af rnan kararlartn kolluk, zabfia, saghk ve kaymakamhkga uygun gcinilen diger kamu grirevlileri
tarafindan ytiriitiilmesine,

l2' Ahnan idari tedbirlere uymayanlara kargr 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu gerepi idari
irylemin kaymakamhk tarafindan yaprlmasrn4 .

l3' Ahnan idari tedbirlere uymayarak toplum salhlrnr tehlikeye dtigiirenler hakkrnda
Kayrnakamhlrmrzca adl i rnakamlara sug duyurusunda bulunulmaslna,

Oybirli[i ile karar verilmiqtir.
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