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ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞI
Hıfzıssıhha Kurulu Başkınlığı

KARAR NO :36
KARAR TARİHLı l6t05l202l

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Rasim BELGE başkanlığında aşağıda isim ve unvan|arı yazılı
üyelerin katılımı ile |61051202| tarihinde toplanmış olup aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

Koronavirüs (Covid-l9) saIgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oIuşturduğu riski
yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ıımactyla, salgınla mücadele sürecinin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması
gereken kura|lar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerilerinin değerlendiriImesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu kapsamda salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak l4 Nisan 202l tarihinden itibaren
kısmi kapanma, 29 Nisan 202l tarihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata geçirilmiştir. Gerek
kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse aziz
milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakdrca yaklaşımı sonucunda günlük vaka,
hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur.

Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürüImesi, salgının yayılımının kontrol altında
tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için
salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece
önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde
yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında l7 Mayıs 202l P^zartesi günü saat 05.00'ten l Haziran 202l
SaIı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin
hayata geçirilmesi gerektiği değerlendiri lmiştir.

İlçemizde Umumi Hıfzıssıhha KuruIunun 27. ve 72. Maddeleri uyarınca yukarıda belirtiIen çerçevede
gerekli kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

İ. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
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Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe ve Cuma) 2l .00-05.00 saatleri arasında" hafta sonları ise Cuma günleri saat 2 l .00'den başlayıp,
Cuma(esi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak
şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

l .l- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamaması, sağlık, tanm ve orTnan faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması
amacıyIa Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıt|amadan muaf tutuImasına,

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı İçişleri
Bakanlığı Gene|gesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve
güzergdh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görüIerek idari/adli
yaptırımlara konu edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler
yapılan denetimlerde 29.04.202l tarih ve 7705 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde e-devlet
platformunda yer alan İçişleri Bakanhğı e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izrıi görev belgesini"
ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev
yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması
veya erişimhatası gibi durumlarda ömeği bahse konu Genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın
beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da
denetimlerde ibraz edilebilmesine.

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal. market.
manav, kasap. kuruyemişçi ve tatlıcılar l0.00-17.00 saatleri arastnda faaliyet gösterebilecek olup,
vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşıIanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla
(engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi
ve tatlıcılara gidip gelebilmelerine,

l .3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya
unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve
unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlanmız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının
karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç)
ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine,

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlanyla sadece market ve bakkallara
ekmek servisi yapılabilecek olup, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler
kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet
izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil
olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma
kısıtlamalarına tabi olmalarına.

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşı layamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki
veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın ll2, l55 ve l56 numaraları üzerinden bildirdikleri
temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel

\
\

1.5-

I



1.6- 18 yaş aItı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve
üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çtkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde
sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma
kısıtlamasına tabi olmalanna,

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakrlmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız
ile l8 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını
(metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamamasına,

2. ŞEHiRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde
şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmasına,

2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi
toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni a|ınması
istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezerv.§yon kodu vb. ile ibraz edilmesi
yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri
arasındaki hareketlilikleri. kalkış_varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulmasına.

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu
tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denelmen vb.) özel veya resmi araçlarla
yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz
edilmesi kaydıyla izin veriImesine.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak
veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet
kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO l99 sistemleri üzerinden yapacağı
başvuru (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem
tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakın|arına özel araçlarıyla
seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulmasına.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir
belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli
sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapı|masına,
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görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an ewel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler
Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınmasına,
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2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarım ızın özel araçlarıyla
şehirlerarası seyahate çıkmamalarına,

Ancak aşağıda be|irtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız. bu durumu
belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO l99
sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin KurulIarından izin almak
kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler. seyahat süreleri
boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,

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

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek
olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet
ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç
plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

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

- Hafta içi günIerde 07.00-20.00 saatleri arasrnda gel-aI ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri
arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet
gösterebilmelerine,

3.2- 17 Mayıs-l Haziruı arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan
işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine,

- Gazino, tavema, birahane, nargile salonıı/kafeleri,

lt

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından saIıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

3. lşyERLERlNix reılMerı-eni
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sinema salonları.

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İntemet kafeisalonu. elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları.

- Lunaparklar ve tematik parklar.

çay ocaktarı ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla
faaliyetlerine devam edebi lmelerine.

3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faa|iyetlerine ara verilen

perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile

büro ve ofisler vb. işyerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu iÇin

beİrlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00

saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,

_ A|ışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek

olup, hafta sonlan kapalı olmasına,

3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirİi gün ya da saatlere

özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebiImesi iÇin indirim

uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapıImasına,

3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahit) zorunlu temel ihtİyaçlar kapsamındakİ ürünler dıŞında

elektronik eşya, oyuncak, kırtaİiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri,

hırdavat, ztıccaciye vb. ürünlerİn *t,ş,nu tu. gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta

sonlarında izin verilmemesine.

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaYdıYla

pazaryerLri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebi|ecek o|up, hafta sonları ise

pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmemesine,

3.7- online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arastnda

evlere/adrese servis şeklinde çalışabilmelerine,

4- EĞİTİM_öĞRETiM FAALİYETLERİ

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan

değerlendirmeler çeİçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam
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edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu

şeki lde uygulama sürdürülmesine.

5- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Cumhurbaşkanlı ğının 14.04.202l tarih ve 2O2| 18 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanlığının 27 _04.202l tarih ve 17665 sayılt yazısı doğultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında
uygulanmakta olan l0.00_16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek

çaIışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilmesine,

6_ ERTELENEN FAALİYET, ETKiNLİK VE TÖRENLER

6.1_ Sivil toplum kuruluşları. sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst

kuruluşları İle bi.likl". ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü

etkinlikleri l Haziran 202I tarihine kadar ertelenmesine,

6.2- Evlendirme işIemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan

nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin Yapılmaması
uygulamasına, l Haziran 202l tarihine kadar devam edilmesine,

6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal

merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması l Haziran 202l

uzatılmasın4

7. ToPLu uLAşıM TEDBiRLERi

7..|- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşlma aıaçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu

taşıma kapasitesinin %jO'sİoranında yolcu kabul edebilecek olup, araç içindeki yolcuların oturma Şekli

yoı"rıann birbi.leriyle temasını engelleyecek (| koltuk dolu l ko|tuk boş) şekilde olmasın4

7.2- şehir içi toplu taşıma araçları ise l4.04.202l tarih ve 6638 sayılı İçişleri B.akanlığı. Genelgesi ile

g"tı.iı"n esaslar çerçevesinde lo5o kapasite sınırlaması ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi

olarak faaliyet sunabilmelerine.

8. KoNAKLAMA TEsisLERiNE DAıR TEDBiRLER

8.1- şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar

hariç) ile konaklama tesisterinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme_içme

y"ı".i (ruaec" konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye

servis açılması kaydıyla himıet verebilmelerine,

8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kaPalı tutulacak ve bu

alanlarda müşteri kabul edilmemesine.

koruma/bakım
tarihine kadar
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8.3- KonakIama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinIik|ere kesinlikle izin
verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami
özen gösteriImesine,

8.4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde
rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından
sokağa çıkma ve/veya şehirleraras| seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat
edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmelerine,

8.5- 30.09.2020 tarih ve l6007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve l9986 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi
doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürüIecek, sahte rezervasyon başta
oImak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilmesine,

EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAI\I MUAF YERLER VE rİşİı,rn ı,isrrsİ

Sokağa çıkma kısıtlamaIarının uygulanacağı süre ve günlerde istisna kapsamında olduğunu
belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dihil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuru|uşları ile işletmeler
(Havalimanları, limanlar. sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,
rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.). buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil
Çağı Merkezleri, Vefa Sosyat Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi,

Kızı|ay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görev|i olanlar ve gönüllü olarak görev
veriIenler, cemevlerinin dede ve görevlileri.

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile
buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışlan dahil),
6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten

iş yerleri ile buralarda çalı9nlar,

7. Üretim ve ima|at tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8, Bitkisel ve hayvansaI ürünlerin üretimi, sulanması, iş|enmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar,
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9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve
buizlarda çalışanlar.

10.Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler ddhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve
bunların çalışanları,

11.Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışt
taşımacılık. depoIama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.

12.Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13.Sokak halvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin
görevliler7gönüllü çalışanları ve 7486 sayıIı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu
üyeleri,

14. ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere
dışarı çıkanlar,

'l5, Gazete, dergi, radyo, televizyon ve lntemet medya kuruluşları, film, dizi ve reklam yapım

şirketleri, medya takip merkezleri, gazete basım matbaalan, bu yerlerde çalışan|ar ile gazete

dağıtıcıları,

16.Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

'l7. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışnlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsath işyerleri, üretilen ekmeğin
dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

,t9. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile
birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

2ı.Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde

çalışanlar,

21. Elektrilq su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğTamama§ı gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek

üzere görevde olduklarını belgelemek şanı ile teknik servis çalışanIarı.

22,Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım
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23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama,
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve
görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temeI ihtiyaçIarın

karşılanmasında görevli olanlar,

26.iş sağIığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması

gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, güvenlik görev|isi, bekçi vb,),

2t ,oıizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların

veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını

ibraz etmeleri şartı ile),

29. yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan miIli sporcular ile seYircisiz

oynanaLilecek profesyoneI spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin

bilgi işlem merkezleri ile çalışanlan (asgari sayıda olmak kaydıyla),

31.ÖSyM tarafından 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.il/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarasl karayolları kenarında bulunan

dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışan[ar,

33.zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısaI görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla

zorunlu hallerde büro|arına vekili bulundukları iş yerlerine, ad|iyelere, kolluk birimlerine, resmi

kurumlara gitmeleri kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri,

34. Araç muayene istasyonlan ve buralarda çalışan personel iIe araç muayene randevusu bulunan taŞıt

sahipIeri,

ü
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35. Mitli Eğitim Bakanlığı EBA LiSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere
Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan
eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların
koordinasyonunu sağlayan personel,

36. Profesyonel site yöneticileri ile apartmarı/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair
belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş
güzergdhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine
getiren görevliler,

37. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri
araslndaki güzergah ile sınırlı olmak kaydıyla evcil halwan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve
çalışanlan,

38, Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve
ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergdhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri,
antrenörler, seyİsler ve diğer çalışanlar,

39. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergihlarda kalmak ve bu durumu belgelemek
kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli
olanlar,

40. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak
kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile
çalışanları.

4'l . Arı Kayıt Sistemi (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer
arasındaki güzergdh ile sınırlı olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu
alanlara gidip gelmek isteyen arıcılar.

42. Kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, kararın vatandaşlara; Kaymakamlık intemet sitesinden
yayınlanması, Belediye Başkanlığ, muhtarlık, ilgisine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından
ilar/tebtiğ edilmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi
gereğince idari para cezası veri|mesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi
kapsamında gerekli adIi işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyte karar verilmiştir.
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