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oDALARA 2o2t169 SAYıLı GEı{ELGE

içişleri Bakanlığı,nca (iller idaresi Genel Müdürlüğü) 1 Hazian2021Salıgünü saat 05.00,ten

itibaren iiyata geçirilecek olan 01/06/2021 tarih ve E-89780865-1 53-8878 sayılı Haziran ayı

boyunca uygulanaiak otan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında "Haziran Ayı

Normalleşme Tedbirleri" genelgesi yayımlanmıştır. Buna göre;

1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Kademelinormalleşmedönemininikincietabında;Pazartesi,Salı.Çarşamba,Perşembe,
Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 _ 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat

22.OO,den başlayıp Pazar gÜnünün tamamlnl kapsayacak Ve Pazartesi günü saat 05.00,te

tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır,

1.1-Sokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacaksüreve9ünlerdeÜretim,imaIa!tedarikvelojistik
zincirlerinin aksamaması, sağlık, tanm ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması

amacıyla Ek,te belirtilen yerler ve kişiler kısıtIamadan muaf tutulacaktır. sokağa çıkma kısıtlamaslna

yöneliktanınan muafiyeİler, 14.,12.202O tarih ve 20799 sayılı içişleri Bakanlığı Genelgesinde açıkça

lelirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzerg6h ile sınırlı olup aksi

durumlai muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edılecektir,

Sokağa çıkma iısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerIerde çalışan

kişileİyapılan denetimlerde 29.04.2o21 tarih ve 7rO5 sayıIı içişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde

._b"uLt' pı.tfor.unda yeralan içişleri BakanIığı e_Başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni

görev belgesini" ibraz etmek )orundadırlar.- Rncai NnCr kodu eşleşme hatası, muafiyet

iupsam,nd-aki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında oImaması

nedeniyle görev belğesi aı,namamisiveya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu 9enelqe

eı<indeierilan ve i|veren ile çalışanın beyan7taahhüdüyle manuet doldurularak imza altına alınan

'çaIışmİ izni görev belgesi formu'da denetimlerde ibraz edilebilecektir,

1,2-TamgünsokağaçıkmakısıtlamasıuygulanacakPazar9ünlerindebakkal,market,
manav,kasap,kuruyemişçivetatlıcılar1o.00-17.0osaatleriarasındafaaliyetgösterebilecek,
vatandaşlarımız zorunl, ihiiyaçlunnın karşıtanması ile,sınırlı, olmak ve araç kul1anmamak şartıyla

(engelli vatandaşlanmız harİç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi

ve tatIıcılara gidip 9elebileceklerdir.

1,3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın

ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile iu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek

ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. vaiandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlannın

karşıIanması iIe sınırİı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç)

ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip 9elebileceklerdir,

FırınveunlumamulruhsatllişyerIerineaitekmekdağıtımaraçlarıylasadecemarketve
bakkalIaraekmekservisiyapılabilecek,sokakaratanndakesinIiklesatışyapılmayacaktır.

1.4.YabancllarayöneliksokağaçıkmakısıtIamasınadairmuafiyetsadeceturistikfaaliyetler
kapsamlnda geçici/kısa nirsure için tiıi".i.d. brlrn.n yabancıları kapsamakta otup; ikamet izinliler,
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geçıci koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere

turistik faaliyetler kapsaml dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma
kısıtlamalarına tabidirler,

1.5- Kendi ihtıyaçlannı karşılayamayaca k durumda olan ileri yaş gruplanndaki veya

ağır hastalığı olan vatandaşlarımvr:ı 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel

ihtiyaçlan,vEFA sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel

görevlendirilmesi gereke ihtiyaçların bir an ewel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve

Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş Ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş

altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında

ayrıia bir sokağa çıkma kısıtlaması uygu lanmayacaktır. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan

65 yaş ve üzerivaiandaşlarım ız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.0O _ 14.00 saatleri

ara;ında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi

olacaklard ır.

1.7-Sokağaçıkmakısıtlamasınatabiolupolmadığlnabakılmaksızın65yaşveüzeri
vatandaşlarımız ile ı a yaş altl gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro,

metrobüs, otobüs, minlbüs, dolmuş vb.) ku llanamayacaklard ır. Bu hükümden, MiIli Eğitim

Bakanlığı,nın yüz yüze eğitim ve öğretim yaprnaslnl uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.

2. Şehirler Arası Seyahat Kısıtlaması

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması

uygulanansürevegünlerdeşehirlerarasıseyahatkısıtlamasıuygulanacakolupsokağaçıkma
ksitıama, uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya

gid ilmeyecektir.

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasInın istisnaları;

.SokağaçıkmakısıtIamasıuygulanansürevegünlerdevatandaşlarımızınuçak,tren,otobüs

gibi toplu taşiıma vasıtalarıyIa yapicakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni

Jlması istenmeyecek, şehirler araiı seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri

yeterli olacaktır. Bu jurumdaki kişiierin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri

arasındaki hareketlilikler1, kalkış-vaiış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa Çlkma

kısıtlamasından muaf olacaktır.

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

veya kuruluşu tarafından görevleıidirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb,) özel

veya resmi araçlarla yapaiaklan şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme

belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birnci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine

katılmakiçinu.yu.unu,"nakilişleminerefakatetmekamacıylaherhangibircenazeyakınınıne-
j."i"a t.p], .o.ri içişleri Bakanlığına ait e_Başvuru ,veya 

ALo ,l99 sistemleri üzerinden

vupu.utıu|. başvuruıai iyanında akr-aba konumunjaki 9 kişiye kadar bildirimde bulu nabilecektir)

sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onayIanarak cenaze yakınlanna, özel

araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturu lacaktır, cenaze, nakil ve

a.i, liı".ı"ri kapsamında baivur-u yapacaı. vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı

uieniım"yec"t oıup Sağlık Bakanliğı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gereklisorgulama seyahat

izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır,



2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaş arımızın özel

araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmama arı esastır, Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı

durumunda vatandaşla rımız, bu durumu be|gelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına alt

e-Başvuru ve ALO 'I99 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat

İzin Kurullarından izin almak kayd yla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerd ir. Seyahat lzin

Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır,

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile

sevk olan velveya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

o 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 geldiğiniyolculuk blleti, geldlğ i araÇ Plakası,

seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

o ÖSyM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara

katılacak olanlar,

. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

. Özel veya kamudan g ünlü sözleşmeye davet yazısı o]an,

. Ceza infaz ku rumlarından salıverilen kişilerin zoru n lu hali bu lu nduğu kabuledilecektir.

3. İş Yerlerinin Faaliyetleri

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

. sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara

uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe

birakılması, Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ]kıden fazla

müşteri kabu l edılmemesi kaydıyla,

. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07,0O-

21,0O saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 2,].O0 - 24,00 saatleri araslnda ise

sadece paket servis,

. Pazar günleri ise O7.0O _ 24,00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet

gösterebi leceklerd i r,

3.2-14Nisan2021tarihindenbuyanafaallyetlerinearaverilmişdurumdaolanj

o sinema salonları,

. Kahvehjne, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

o İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonlan,

. Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

o Lunaparklar ve tematik parkları, Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

. sağlık Bakanlığl sal9ln yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için

ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,



. kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangı

bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç,

kapalı alanlannda ise ikiden fazla müşteri kabuledilmemesi,

. sinema salonlarında o/o 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması

kaydıyla 1 Hazian 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07,00 - 21.00 saatleri arasında

faaliyet gösterebi leceklerdi r.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile

salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane 9ibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar

alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

3.3- Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim,

tuhafiye, zÜccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb, iş yerleri ile AVM'ler;

. sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için

belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) O7,0O -

2'l ,OO saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerd ir.

3.4- Zinci marketler başta olmak üzere çeşitIi iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün Ya

da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için

indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde

(zincir ve süper mİrketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik

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

hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir,

3,6- 5ağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çallşma Rehberinde belidenen kurallara

uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.0O _ 20.00 saatleri arasında faaliyet

gösterebilecekIerd i r,

3.7.onlinemarketVeyemeksiparişfirmaları,haftaiçivehaftasonu07'00.24,00
saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir,

4. Eğitim - Öğretim Faaliyetleri

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaokulları kademeli

normalleşmen in ikinci etatında da faalıyetlerine devam edecek olup diğer tüm oku l ve sınıf seviyeleri

için Milli iğitim Bakanlığı,nca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir,

5. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Mesai

Cu mhu rbaşkanlığının 14.04,2021 tarih ve 2O21l8 sayılı Genelgesi ile Cu mhurbaşkanlığı

idari işIer Başkanı,ğ,n,nlı.ol.zoz1 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve

kuruluşlarında uyg-ulanmakta olan 1o.oo _ 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü

9ibi esnek çalışmi usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme dönemınin ikinci etabında da

devam ed ilecektir.

6. Toplantı / Etkinlikler ile Nikahlar / Düğünler Ve ziyaretler

6.1-Dönemselaçıdanzorunluluktaşıyansporkulüpleriningenelkurullarıhariçolmaküzere
siviltoplumkuruluşları,sendikalar,kamu'kurumuniteliğindekimeslekkuruluşlarlvebunların
üstkuruluşlanilebirliklervekooperatiflerin9enelkuruldahilyapacaklangenişkatılımlıhertürlü
etkinlikleri 15 Haziran 2O21 tarihine kadar ertelenecektir,



Dönemse] açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurulları ise; f ziki mesafe

ile tem izliVmaske/mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı

alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla yapılabilecektir,

15 Haziran 2021 Sa| gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendıkalar, kamu

kurumu nitel ğindeki meslek kuruluşları, bir]ikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kuru1 dahil genış

katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temızlik kurallarına uyulması ve açık alan arda

kişi başı asgari 4 m2, kapaIıalanlarda kışi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla zin verilecektir.

6.2- Nikah törenleri ile nıkah merasimi şeklindeki düğünlerj

- Açik alan larda;

. sağlık Bakanlığı salgın yönetimive Çal şma Rehberinde nikah törenlerl ve düğünlerle ilgili

belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

. Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırak ]masl le temizlik, maske,

mesafe ku ral]arına uyulması,

. Yiyecek-içecek lkramının yapılmaması,

. kapalı alanlarda ise yukandaki kurallara ilave o]arak;

. Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,

. Azami 1OO davetli ile sınırlandırılması kaydıyIa 1 |azıran 2021 Salı gününden itibaren

yapılabilecektir,

. yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15

|azian 2021Salı günü son verilecektir, Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-

içecek ikraml yapılabiüecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılmasi kaydıyla

azami katülımcr sınırı uygu lan mayacaktır,

. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 TemmuZ 2021 tarihinden sonra izin verilecektir,

6,3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilıtasyon merkezı, çocuk evleri gibi sosyal

koruma/bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en

fazla bir ziyaret olacak şekilde izın verilecektır.

7. Toplu Ulaşım Tedbirleri

7.1- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında

belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin o/oso,s] oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki

yolcuIannoturmaşekliyolcularınblrbirleriyletemasınıengelleyecek(ldolulboş)şekildeolacaktır.
btobür, tran vb. şehirler arası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında

aynı adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden (eş, anne_baba, kardeş) olan kişiler, hesaplamaya

dahiledilmeyecekVeyanyanaseyahatetmelerineizinverilecektir.Ayrlca2+1koltukdÜzenindeki

şehırlerarasıtoplutaşlmayapanotobüslerdeherikicamkenarındakikoltuklarayolcukabul

"diü"bile.ekolup(ortadakikoltuklarboşbırakılacaktır),yolcutaşımakapasitesibunagörebelirlenecektir.

7.2- Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb,) ise 14,04,2021 tarih ve 6638

sayılı içişleri daı<anlıiı Genelgesl ile geiiriIen esaslar çerçevesinde 
o/o 5O kapasite sınırlaması ve

uyİl.tu'yol., kabul eJilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet su nabileceklerd ir,



8. Konaklama Tesislerine Dair Tedbirler

8.1- Şehirler arası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde

bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinjn (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan
yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde); aynı masada aynı anda

açık a|anlannda üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet

verebileceklerdir.

8.2- Konaklama tesisIerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak

ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.

8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlannda toplu eğlence şeklinde etkinliklere 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 vatandaşlan m ızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz

etmeleri yeterli olacaktır,

8.5- 30.09.2O2O tarih ve 16007 sayılı ile 28.1 1,2O2O tarih ve 19986 sayılı içişlen Bakanlığı

Genelgesi doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte

rezeTvasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir,

9. Genel Esaslar

9.1- Valiljk ve Kaymakam lıklarca; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve ÇalıŞma Rehberinde

her bir iş kolu/faaIiyet alanına ilişkin ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan koronavirüs saIgınıyla mÜcadele

amaçlıtedbir, usul ve esasların ilgili iş yeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair

bilgiIendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

9.2_ Gerek içişleri Bakanlığı Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın yönetimi ve

çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, vali ve kaymakam larımızın

kooidlnesinde kolluk kuwetlerinin azamı düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve

kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğu nlaştırılmış denetimler

gerçekIeşti ri lecekti r.

9.3_ yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde iş yeri sahipleri/çalışanları ile

vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir

yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali g ibi suistimal

eaicl iutum ve aavranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina

edilmeyecektir.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27,nci ve 72,ncı maddeleri

uyarlnca, kararlar illilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda ğini rica ederiz

e SADlÇ Adlıha D RE

Genel sekreter yrd Birlik Baş nl



[.K: §oKAĞ,ı CıKıt"ü Kı§ITLJıMA§ıIçDı§ §tı j§§ ı,ERLER vE tiİ§iLER Li.§TE§i

§okığı çıkma kı*ıtiamalırınıR uygulanıeağı slirt ı,e giiıicrdo
btlge|enıek re nruıfı.t-et nedeniy'güz*rgıhı ile şınıriı olmıık kıydıyiı;

istisna kıpssnııdı oldığunu

l. TBMh.l üyel*ri re çılışnlan,
i. Kanıu düı*rıi ve güveniiğinin s*ğlanmastnd* görevli triaılar (özei güı,enlik görcvlileı dihil),
J. Zoruniu kaınu hizıneılerinin siiıdür{llmcsi için geıekli kamu kurum vt kuıuluşlsn ile işlttmtle,

{l{ır,ıiimınları. 1imanlar. sınıı kşsıian. güııırük!üjı, karıytı[iarı, huetneı,leri. 1';ışlı bakım cı'lcıi,
rehobiiitts1,on metktzicri. PTT vb.}. bırılırda çalışııiıır ile ibadethanel*td*ki din g$rt-vlileri. Acil Çığn
Mcrk,-.zleri^ Vefa Sı»yal Dcsıek Biriınlcri. İl'İlct Salgın Dcneliın Meı{çezlcri. Göç İdarc*i. Kızılay. AFAD rr
ıttt knpsamındski ilaliy*ılerde göıevli olanluı vt gün{iilii oianık görııv verilenier" ctmcvltrinin ded* çıj

göıevlileri.
{. K:ıııu v* üztl *ığiık kurum ve kırıluslgn. ct:şııtier. veteriner kiiıikleri ve halı,ın hıstanel*ri il*

buıalırda çılışanlur" hckimler uğ §ığfirıüjr hü}kiııler,
§. Zıırıınlu ıığiık r;ııııicvısu olınloı (Kızılılııı yıpıl*ı:ık kon vı: plıın:ı !ıağışlan dahii},

6. İlıç. tıtüi cihıı, tıbbi mııkç ve deetnibk*ın ürütiüi, nakliy*;i \,ü ıüüşt;ıü ilişkin ibalii,ei yürüıen iş 1ederi
i ic, buralarda ç*hpnlır.
?. Üreıiın ıe irnıılat ı*sislsıi ile inşaat fiali_ytıleri ve bu y*rlırdı: çılışınl:ıı.
8. aiıkircl ve hu_yı,ürüsai üriinierin ürı:ıimi, sulşnmusı. işlenrnesi- ilıçlanması, hasııİı, p*z:ırlanmü§ı şf
nakiilrsinıle çalışanlor,
9. Tanmssİ {tıetime ilişkin ziııti iiııç. tohum. fiıle. g{İbrt v!ı, ürilnİerin sıtışı yapıİuıı işyerleri ı'e lıuçılırdı

çılışınlar,
İl}. \.şn içi ve dışı rrşımğcılık {ihrıcoııiüıiadtr*nsit gı:çişlıır d§hil) ve lojistiğnİ ynpın lirmalır ı'e lııııılıın
çılışıılan.
l l. Üıflı veı'veyı ııatıeınel*riı nıkliycsinde ya dı lojistiğinı,le 1kırgo ıjehil}, }ırıt içi rı: }§l ültş1 l*şımacılık,

depııltmı vc ilgiii faaliyell* kapsımırıda görevli ol*nlar,

l1. Ot*iler r e kı:naklaına ycrl*ri ile buralarıia çılışanlaç
tJ. Sokık hayıaıılannı besteyccek ülaıl$r. hıl.ı,aı bınııklarıiçiftlikleri,,bskım çıÇıkezleıinin

gürtvlileri,,,gönüllü çıılışanlın ve ?4İ6 s*ylı üı:n*igcınizle $tuşlrrrıılan llılıııın &esleııe Cıubu üYuİeri,

i4. İtgrnetinin ön{i ile sınıılı olnıok k;ıydıy}a tvci! hıyr-ınlıııın zoruıiu ilılilııcııı kaçılınıalı üıer* dıŞın

çıkıııılır.
l S. üaz.eıı detgi. todl,ıı, ıeleviıyoı ve inıeme{ mcdya kıruluşlan, fiim. dizi ı'e reklnm yapım Şiıkctleri,

meıiya ııkip ın*rkezleri, g;ızete bıııırı nırtbaalrn. !ıu yerlrr,Je çılışınlar ile gızete doğıiıcılııı.
i6. Akırüıalşı istrsyıııion. lıııik tnmirgiltri ıe burtlırda c.;,ılışııniar,

l?. §ebzelıneyvt ve su ürtinleri toptancı halleri ile buraiardıı çalışanltı,
ls. ükmek tlr*ıimiııin yapıl<lığı fınn vş şeyı uı]u maınııl ruhınllı İşye rlerİ. tlreliltn ekmeğİn dı§lmınıİı
görcr,li olın ıruçlır ile burtlaıd;ı ç*iışınlaı.
İg. L:*r,nr* ıiefin işiemleriııle görevli olıııiıı {ılin gör*vlileri. hıslgnğ vı: bcltdiye görı:ılileri ı"b-) ilc birinci

dtreı:* 1,*kıılarınıı ceRıııeltriıe kıiılgcık ıılıntaı.
20. Doğılgız., tlektrik, petro! ıtltı}ründc sırıtejik olarak fuuİil,et göstercn billtlk tesis ve işletıneleı {rafineri

rğ petrükıüy$ ıı:sisleri ile teıınik v* duğılEııı çeıırinı sınıralİeıi gibij il* tıu yerlcrtİe çalşıılar_
İ ı. üıı,ıtrik, su. ıloğal ıı&İ. ıelekoıııi}nikasşon çb. kesinıi},e uğİaİnüması gerek*n ileıiın vt alryapı

siçıı:mİeriıin çtlrtltirtilmşsi ve ınzel*,rınıü gidoilıınesiıele gürcvli olıntar ile çtrı,is hiııncıi çı:ıırrek tjztre

gı}rcı,dı, o}ıiııklannı b*lge ieııek şa*ı ile ttknik sı:n,is çslışüırlan,



22. Kuıgo, su. giıığlt vı: ınutfük tüpü dağıım şiıketl*ri r,* çalıi;ııııları.
23. it{ahılli idarclerin ıoplu tışıııa, ıemizlik. kıt ıtıl« ıu ıe k*ııliıııyoıı kııılt müı:ıde[e. iiıçlaıııı İtfaİye

vc meznrlık hizmtılcrini yitfiltınğk üıefç çalışacak peııtntli.
24. Şehir içi ıoplu ulaşım aıaçlannın {üeııübü§, metro. ğt*{l§. dölınuş. ıakıi vb.} §üı{içü ve pörevlileri.

25. Yun, pansiytın. şsrııiyc rb. ttçlu yerlerd* kılıniarın g*rcksiniııı duy6üü*ğı ıeıı*l ihtil,ıçlıın
kıışılınmasındı _qürer, Ii olınltr.
26. İş ı+ığiığı ı,e güvtnliği ilı: iş 1ıılerinin güvtn}iğioi s:ığlanıak amteıyia iş yerlerindt buiunııaıı gcr*kli

o|an ç*iışıınlar {iş yeri hekimi, iş güveoliği tızüıiıııl. güı,eniik görerlisi. b*lıiçi vb.].

27. L}tizrn. ığıı ıı*nıal ıetardas1,on. dorçn senıirrımu gibi "Özcl Cergksiniıni" ulınlur ıte bıuılınn vclilr,;ısi

.-c,"-o rc fakaıç ileri.
2S. ivlahkeme karan çerçevesinde çocu|ılın ile şahsi münıı§ebet tesis cdoctklçr {mıhk*ııre kıır§nnı ibnrz

*ın:ıelüri şnı i[cJ.

i9. Yuıt içi v* yurı dışı mtlsabnkı vc kamplata kııılacak olgn milli spıırı:ulır ile seyiıtisi: oyııınabilecck
pıııf*syoo*i spar müsabakalanndıki ıpı:ıi:ıı. yöı*ıici ve ıiiğer görevliier,
30. Darıkalşr iıırşta olıniık ü-z*r* J,,üft çapında yıygın hizııet ağı tılııı kuruııı kuruluş vıı işleımı;|criı hilgi
işlem m*ktzleri iie çalışanlın (asgııi ıalı<ia cılınak knyıiykı}.
3t. ÖSY§,{ tarufındon ilan ediiçn sınaviar il,e ıntrkeıi dilıryde pianlanaı sınsvlart k*tıiaeağını bctgtlcl.tntcr
{bu kişilcrin 1,*nlınnda bulunaı cş. kırdeş. ğııüğ l,e}t} bab$drıı biı refakııçi } ile sınır güıtılileri.
J2. ll]llçc Lmumi l{ıf:ıssıhha Kurul|ınncı izin vcrilcn. ş*hiıleıarası koı*1,olian keııııında bulunın dinlıınc
te siıleriııde yer :ılın ytme-içme ;"erleri ve tıuralarda çalışınlııı,
JJ. Zoruılu ııüdafilvtkii" duruşıtıa. illrJe gibi 1,,*rgısai göıtılerin itrasıyl;ı ıınıılı kalınık kaydıylı ztırunlu
hsllerdr, biiıolanna. vekili buhındrıitlırı iş yeılennc. aıjiiyeler*, koiluk biriml*ıine. resmi kuruııiarı gitnıeieri
kıyılıyla nı,ukaılar vı: ııçukaı sıajytrlen.
J4. h{itİi İğiıim 8akınlığı EBA LiSE TV MTAL le IBA plat§bnnııııda yıynlınmtk üzere üakınlığo Lıığlı
mıısleki ıe teknik r,ırtıröğTetiıı akulikunınılınnda şalışmalın d*y*m eıi*n uzaktan eğitim ı ideı: çekiıni.
kurgıı vc mırnıu_j f**iil,ttlerini 1üriitmekle olan ya da ıüz konıısıı çalışmalıınn kiıonliuas5.ınuıu sağlıy;ın
ptrsı_ıncl.

35. Profesyonel silı, yüneticil*ıi ile :rpııııııııiitc yöııetimince ıl{izı:nlenen gür*vli olduklanıı dair be!gı:l,i

ibrğ2 eımck ve ikaın*tleriyle göreı,li oldulılan apüfimün ı,ı:yo siıelere giiliş-gtliş giEergAhıvlı ıııırlı olııü
ktıydıyla apanınan ve ıitiılerin teın.izlik. ısıııına vb. işlerini 1,eriııe geıiren gii*rlilcr,
J6. İş ycıiıde bulıııııı hayvanlann günlük bakım ıt beslenmıılenni yapabiimck için ikaınel iie iıytıri
arnsııdaki güecrgih i]e çınırlı olıııak kaldıyia ıı,cil halı,,ın §Etlşı yıpün iş yerlerinin sıhiplı:ıi vt} çılışaırlafl.
J7. §adect }'anş atl§nıın bakım ve beslenııı:lı,rini ıı" yınşlara hazırlık ınrı.nmanlarını yapnrık \,t ik§mğl
iie 1'arış ya da antr*nmıır §.lım] ü.ıısındıki güz*rgi}ıi* ııııılı kalınak ka;-dıyia tt ııhipltıı. süircrıürler,
ıcl,iıl*r vıı ıliğ* ç*lışınlar-
J8. Sadeee ilıçlıııu faıliyell*i için zoıı.ınlu trlun güzergıihiarıia kalmak re bu ıiurıınu belçlem*k kıl,dıyia
iş y*leriniı iıaşıırt ve tliğeı zarırlı bö*eklere kıışı ilıçlamasını yapaı üıınalarıia gorevli ı:lınlır.
J9. §iu*iil'et nçdcnine bıığlı ırloıak ve ikomeıleriııdcıı işl-erlr.rin* gidişigelişleri ilc şınırlı olınak ieıyılıyiıı
§*ıb§§l ıııuh$sebeciler, ıerü*sl ınuhısebeci molı müşvirler" yeıniııli maii m§avir}*r ile çalışşnl*n.
{ü. An Kayıt Sistcmi (AKS) I3tlgcsiııin ibraz eırnek ye ikımttle ıırı koı.ıınlatının bulunduğu 1er *ıasındaki
gtlzergıh i]e sınırlı olınıık kaydıyla ayoı şhir.içcrisinde arı kovanlsü n bulunduğıı alııniara gidip g*lmck
isıeyen aıeılaı.
ll. Kurumsal kiıııiik kartlşnıı ibıaı *lmek kaydıyla turkuız basın kşrtı sahibi ıılan basın mensupian.


