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Kademeli Normalleşme Ted birleri
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oDALARA 2o21164 sAYıtı GENEtGE

Sağlık Bakanlığ Koronavirüs Biiim Kuru]unun tavsiyeleri ve salgın n seyrinde yaşanan
gelişmeler değerlend irilerek İçişler Bakanlığı'nca (İ ler İdaresı Gene Müdürlüğü) '17 Mayıs 202'1
Pazartesi günü saat 05,00'ten '] HaZ ran 2021 Salı günü saat 05,0O'e kadar uygu anacak o]an
16/O5/2a21 tarih ve 89780865-153-8160 sayılı "Kademe i Normalleşme Tedbirleri" genelgesi
yayımlanmıştır, Bu na göre;

1 . Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Kademel normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı,

Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatieri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri
saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi
günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa ç kma kısıtlamas uygulanacaktır,

1 .1- Sokağa çıkma kısıtlaması uyg u lanacak sü re ve gü nJerde ü retım, ima lat, tedarik ve loj stik
zinc rlerinin aksamaması, sağlık, tanm ve oTman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te
belirtilen yerlerve kiş ]er kısıtlamadan muaf tutulacaktır,

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tar h ve 20799 sayılı

İçişleri BakanlığıGenelgesinde açıkça belirt ldiğişekilde muafiyet nedenive buna bağl olarakzaman
ve güzerg6h ile sınırlı o up, aksi durumlar muafüyet erin kötüye kuIlanımı olarak görülerek idari/adli
yaptır mlara konu edilecektir,

Sokağa ç kma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fa brika/ımalathane gibi yerlerde çalışan
kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2a21 tarih ve 7705 sayılı İçişleri Ba[anlığı Genelges ve

Konfederasyonum uzun 29/04/2021 ve 2021/'73 sayılı Genelgesinde; e-Dev et platformunda yer

alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden a ınan çalışma izni görev belgesini ibraz etmek
zorundadır. Ancak Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsam ndaki bir iş yerinde görev
yapmas na rağmen alt ışverenin muaf yet kapsam nda olmaması nedeniy e görev be 9e5i
alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu Genelge ek nde yer aan ve

işveren ile çalışanın beyanı/taahh üdüyle manue doldurularak imza altına alınan "çalışma izni
görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebj ecekt r.

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uyg u lanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal,
market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek, Vatandaşlarüm]z zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınıdı olmak ve araç

kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarım z hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav,

kasap, kuruyemişçi ve tatl]cü ara gidip gelebilecektir.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fınn

velveya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bay leri (sadece ekmek

ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır, Vatandaşlarımız ekmek ve un]u mamul ihtiyaçlarının

www.aesob.oİ9.tİ
aesob@aesob.org.tr

Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd, No:33 07090 ANTALYA
Tel: +9o 242 334 5656 . Fak: +90 242 334 5659

AJ|TALYA Esı{AF vE SAı|ATKARLAR oDAIARı BiRLiĞi
THE ANTALYA UN|ON OF TBADESMEN AND CRAFTSMEN



karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlanmız hariç)
ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerd ir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve
bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır,

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler
kapsamında geçici/kısa birsüre için ülkem jzde bu lu nan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler,
geçıcı koruma statüsündekıler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere
turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına
ta b id irle r,

1.5- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçların karşılayamayacak durumdaki ileri yaş
gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşla rım ızın 112, 155 ve ] 56 numaraları üzerinden
bildirdjkleri temel ihtiyaçlan VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek
personel görevlendirilmesi gereke ihtiyaçlann bir an ewel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler
Val i ler ve Kaymakamlar taraf ı ndan a lı nacaktı r.

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 1 8 yaş altı

gençler ve çocuklar için, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa

çıkma kısıtlaması uygu lanmayaca ktır,

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta
içi günlerde sadece 1 0.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam
gün sokağa çıkma kıs|tlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup o madığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar
ile 1 8 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını
(metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) ku llanamayacaklardır.

2. Şehirler Arası Seyahat Kısıtlaması

Kademelı normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde
(hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarım ızın uçak, tren, otobü5

gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacaklan şehirlerarası seyahatler içın ayrıca seyahat izni alması

istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli

o1acaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki

hareketlilıkleri, kalkış varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından

muaf olaca ktlr,

- Zorunju bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya

kuruluşu tarafından görevlend irilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya

resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini

ibraz etmek kaydıyla izin verilecektır.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinın cenazesine

katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-

Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları

başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bu lu nabilecektir) sistem

tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yaklnlarlna özel araçlarıyla

seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izın belges oluşturulacaktır,



Cenaze nakil ve def n işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaş arımızdan herhangı
bir belge ibrazı istenilmeyecek o1up Sağl k Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerınden gereklı

sorgulama seyahat izın belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vata ndaşlarümızün özel araçlarıyla

şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır, Ancak aşağ da bellrtilen zorunlu hallerin varlığı
durumunda vatandaşlarım ız, bu durumu belgelendirmek kayd yla; e-Devlet üzerinden çişleri
Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistem]eri üzerinden Valilik/Kaymakam lık bünyesinde
oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izın almak kaydıyla özel araçlanyla da seyahat
edebilecekierd ir. Seyahat İzin Belgesi verilen kiş er, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf olacaktır.

Zoru n lu Hal Sayılacak Durumlar;

. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup as l ikametine dönmek ısteyen, doktor raporu ile

sevk o]an velveya daha önceden alınmış doktor ra ndevusu/kontrolü olan,

. Kendisi veya eşinın, hastanede tedavi gören birlnci derece yakınına ya da kardeşine refakat
edecek olan (en fazla 2 kiş ),

. Bulunduğu şehre son 5 gün lçeris nde gelmiş o mak a beraber kalacak yer o mayıp ıkamet
ettikleri yerleşim yerlerıne dönmek isteyen (5 gün çinde geldiğiniyolculuk bllet, geld ği araç plakası,

seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz eden er),

. OSYM tarafından l1an edilmiş merkezi sınav ara katılacak olan,

. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşım yerlerine dönmek isteyen,

. Ozel veya kamudan günJü sözleşmeye davet yaz sı olan,

. Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişılerın zorunIu hall bulunduğu kabul edilecektir.

3. İş Yerlerinin Faaliyetleri

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

- Hafta içi günlerde 07,00-20,0O saatleri aras nda ge]-al 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
gösterebi leceklerdi r.

3.2- 17 Mayıs-'] Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda

sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesıne devam edilecektir,

- Gazino, taverna, birahane, nargile salon u/kafelerı,

- Sinema salon la rı,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek loka i, çay bahçesi gibı yerler,

- İnternet kafe/salonu, e ektronik oyun yerlerı, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar,

Çay ocaklan ise masa, sandalye/tabu relerin i kaldırmak ve sadece esnafa servs yapmak

kaydıyla faaliyetlerine devam edebi eceklerd r.



3.3- Yukanda sayılan iş yerleri dışında ka an ve tam kapanma döneminde faaliyetlerıne ara

verilen perakende ve hızmet sektöründeki giyim, tuhaflye, züccaciye, hırdavat, terzı, berber gibi
dükkanlar ile büro ve ofis]er vb, iş yerler;

- Sağl k Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için

belirlenen tüm salgınla mücadele tedbir erine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20,00
saatleri arasında faa]iyet gösterebileceklerdir,

- Alışveriş merkezlerinin (AVM) j5e; hafta çi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

3.4- Zincır marketler başta o mak üzere çeş tli ış yerleri tarafından açılış veya beiirli gün ya

da saatlere özgü genel ndirım uygu amalarının oiuşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi çin
indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun perjyodlarla yapıiması gerekmektedir.

3.5- Marketlerde (zinc r ve süper rnarketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki
ürünler dışında e ektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar,

bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satış na tam gün sokağa çıkma kıs tlamas
uygulanacak olan hafta sonlar nda izin verilmeyecektir.

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak
kaydıyla pazaryerleri hafta içl günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup,

hafta sonları ıse pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir,

3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07,0O- 24.00 saatleri

arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışa bileceklerd ir,

4. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Halıhazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitlm Bakanlığıyla

yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokullar da

faaliyetlerine devam edecek olup d ğer tüm oku] ve sınıf sevıyeleri için Milli Eğitim Bakan ığınca

kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai

Cumhurbaşkanlığrır:ı 14.04.2021 larih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı

İdari İşler Başkanlığının 21.04.2a21 tarih ve ']7665 sayjiı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve

kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai 5istemi ile uza ktan/dön üşü m lü

gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam

ed ilecekt r.

6. Ertelenen Faaliyet Etkinlik ve Törenler

6.1- Sivl] toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğ ndeki meslek kuruluşları Ve

bun]arın üst kuruluşlar ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahilyapacakları genış katıl mlı her

tüdü etk]nlikleri '1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir,

6.2- Evlendirme ışlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen

uygulanmakta olan nıkah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinl kler n

yapılmaması uygulaması, 'l HaZiran 2021 tarihine kadar devam edecektir,

6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gib sosyal koruma/bakım

merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlamas ] Haziran 202'l tarihine kadar

uzatılacaktır,



7. Toplu Ulaşım Tedbirleri

7.1- Şehirler arası faalıyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında
belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin o/o5O'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki
yolculann oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş)

şekilde olacaktır.

7.2- Şehir içi toplu ulaşım araçları ıse 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı İçişleri Bakanlığı
Genelgesi ile (Konfederasyonu muzun 14/04/2021 tarjh ve 2O21160 sayılı Genelgesi) getirilen

esaslar çerçevesinde 0/o 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi

olarak faaliyet sunabilecekIerd jr.

8. Konaklama Tesislerine Dair Tedbirler

8.1- Şehirler arası karayolları üzerinde bu lu nan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde
bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan
yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en

fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir.

8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak
ve bu alanlarda müşteri kabuledilmeyecektir,

8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlannda toplu eğlence şeklinde etkinlik|ere kesinlikle izin

verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına

azami özen gösterilecektir,

8.4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde
rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından

sokağa çıkma velveya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla

seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri
yeterli olacaktır,

8.5_ 30.09,2O2O tarih ve 16007 sayıll ile 28,11.202O tarih ve ']9986 sayılı içışleri Bakanlığı

Genelgeleri doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte

rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2-7'ncı ve 72'nci maddeleri

uyarınca, kararlar İllİlçe Umum j Hıfzıssıhha Kurulları tarafından uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

SADl ayram DAL

kreter yrd Birlik Başkan VG

Ek: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KiŞİLER LİSTESi

Sokağa çıkma kısıtlaııalarının uygulaıracağı süre ve günlerde istisna kapsamında
olduğı-ınu belgelemek ve muafiyet nedenilgüzergahı ile sınırh olmak kaydıyla;

I.TBMM üyeleri ve çalışanları,
2.Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasılıda görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri
dahil),
3. Zorunlu kamrı hizmetleriniır sürdürüImesi için gerekli kamrı kurum ve krıruluşları ile
işletmeler (Havalinranları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler. karayollan, huzı.ırevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleıi, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile
ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağı,ı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri,
İl/İlçe Salgın Denetim Meıkezleri. Göç İdaresi. KızıJay. AFAD ve af'et kapsaııındaki
faaliyetlerde görevli olanlaı ve göniillü olarak görev verilerrler, cenıevlerinin dede ve
görevlileri,
4. Kamu ve özel sağlık kuıum ve kunıluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri ile buralarda çahşanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
5. Zoıunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezeııfektan üretiıni, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaiiyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
8. Bitkisel ve l,ıayvaıısal ürünlerin üretimi, sulanııası, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı,
pazarlanması ve nakliyesiııde çalışanlar,
9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç tohuıı, fide, gübrc vb. ürünlerın satışi yapılaı-ı

işyerleri ve buralarda çalışanlar,
10. Yurt içi ve dışı taşrmacıhk (ihracat/ithalat/transit geçişleı,d6hil) ve lojistiğini yapaıı
fiımalar ve bunların çalışanları,
1 1. Ürün ve/veya malzenrelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yuıl içi ve

yurt dışı taşımacılık, depolanra ve ilgili 1'aaliyetler kapsamında görevli olanlar,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çahşanlar,
13. Sokak haywanlarını besleyecek olaıılar, hayvan barıııakları/çiftlikleri/bakım
merkezlerinin görevlileri/göııüllii çalışanları ve 7486 sayılı Genelgeınizle oluşturulan
Halwan Besleııe Gıubu üyeleri,
14. ikametinin önü ile sınırlı olnak kaydıyla evcil hayvanlarırrrn zoıulılu ihtiyacını
karşılamak üzcre dışarı çıkanlar,
15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ı,e intemet ınedya kuruluşları, 1ilm, dizi ve reklam
yapım şirketleri, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, brı yerlerde

çalışanlar ile gazele dağıtıcıları,
16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamirci]eri ve buralarda çalışanlar,
11 . Sebze/meyve ve su ürünleri toptancr lıalleri ile buralarda çalışanlar.
18. Ekmek iiretiıninin yapıldığı firıır ve/veya unlu mamul ıuhsath işyerleri. üretilen
ekmeğiır ıiağıtınıında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar.
19. Cinaze defin işlemlerinde görcvli olanlar (din görevlileri, hastanc ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarınm cenazelerine katılacak olanlar^

i0. ooguıgur, elektrik, pefol sektöründe stratejik olarak faaliyet göstereıı büyiik tesis

ve işletmeier (rafineri ve petrokimya tesisleri ıle termik ve doğalgaz çevrim santralleri
gibij ile bu yerlerde çallşanlar,



2l. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim
ve altyapı sistemlerinin sürdürülnresi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile
servis hizmeti vermek üzere görevde olduklannı belgelemek şatı ile teknik servis

çahşanları,
22. Kargo, sü, gazete ve mrıtfak tiipü dağıtım şirketlerı ve çalışanları,
23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, tenrizlik, kaü atık, su ve kanalizasyon, karla
mücadele, ilaçlama, itfaiye ve ınezarhk hizmetlerini yürühnek üzere çalışacak
personeli,
24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs. dolmuş, taksi vb.)
sünicü ve görevlileri,
25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların geıeksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasıııda görevli olanlar.
26. İş sağlığı ve giivenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde
bulunması gerekli olan çahşanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, güveıılik
görevlisi, bekçi vb.),
2'7. Otizm, ağır me tal retardasyon. down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile
bunların veli/vasi veya rel'akatçileri,
28. Mahkenıe karan çerçevesiııde çocukları ile şahsi m{inasebet tesis edecekler
(mahkeme kararını ibraz etmeleri şarlı ile),
29. Yuıt içi ve 1,urt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile
seyircisiz oynanabilecek proi'esyonel spor miisabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer
görevliler,
30. Bankalar başta olmak üzere 1uıt çapında yaygın hizmet ağı olan kuıum, krırulrış ve
işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
31. OSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan srnavlara
katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan es, kardeş, anne veya
babadan bir refakatçi) ile srnav görevlileri,
32. İlli]çe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarasl karayolları
kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme_içnıe yerleri ve buralarda

çalışanlar,
33. zorunlu müdafi/vekil, dunışma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı
kalmak kaydıyla zorunlu hallerde biirolarına, vekili bulundukları is yerlerine. adliyelere,
kolluk birimlerine, resmi kurumlara gitmeleri kaydıyla avukatlar ve aıııkat stajyerleri,

34. Araç muayene istasyonları ve brıralarda çalışan personel ile araç muayene

raır<İevusrı bulunan taşıt §ahip|eri,

35. Milli Eğitim Bakanllğı EBA LiSE TV MTAL ve EBA platfoımunda yayınlanmak

iızere Bakanhğa bağh mesleki ve teknik ortaöğfetim okul/kunımlarında çahşmalan
devam eden uiaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte

olan ya da söz korusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personei,

36. profesyonel site yöneticileri ile apaıtmarı,/site yönetimince düzenlenen görevli

olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli olduklart apa man Veya

sitelere gidiş-geliş güiergnhıyla sınırh olmak kaydıyla apartman ve sitelefin temizlik,

rslnııra 
- * 

ut.- - İşlerini yerine getiren görevliler,

37. is yerinde buluıran hayvinlann günlük bakım ve beslenııelerini yapabihıek için

ikametite işyeri arasındaki güzergih ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satlşı yapan

is yerlerinin sahipleri ve çalışanları,
3b. Sadece yarş atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını



yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergihla sınırlı kalmak
kaydıy|a at sahipleri. antrenörler. seyisler ve diğer çalışanlar,
39. Sadece ilaçlama f'aaliyet}eri için zorunlu olan güzergAhlarda kalmak ve bu durumu
belgelemek kaydıyla is yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlaınasını
yapan fiımalarda görevli olanlar,
40. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile
srnrrh olmak kaydıyla seı,best muhasebeciler, serbest muhasebeci mali nrüşavirler,
yeminli mali müşavirler ile çalışanlan.
41. Arı Kayıt Sistemi (AKS) Belgesiırin ibraz etmek ve ikametle arı kovaıılarırrın
bulunduğu yer arasındaki güzergAh ile sınırh olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı
kovanlannın bulunduğu alanlara gidip gelınek isteyen arıcılar.
42. Kurumsal kinılik kartlarını ibraz etmek kaydıyia turkuaz basın kaılı sahibi olan
basın mensupları.


