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Covid-19 virüsünün mutasyona. 
.uürayan yeni varyantları sonrasıırda artanbulaŞıcılığıYla birlikte .Koroıavinis (covlo-iıl'"uİg,,İ,nln toplum sağlığı ve kamu düzeniaÇlsından oluŞfurduğu riski Yönetme ve ha_stalığ,; y;;İ;;;ır,rikort.oı-uın-nou totma anıacıylayeni tedbirlerin alınmasl gerekmiş ve 13 N-isan ioiı t'arınli cumhurbaşkanlığı kabinesitoplantısında alınan kararlar dognı'ltıısl,ın d,a 14 Nisan 202I Çarşamba gtinünden itibaren İkihaf'talık kısmi kapanma sürecĞe girilmiştir.

Gelinen aŞamada temel usul ve esasları 14.04,2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizlebelirlenen kısmi kaPanma tedbirleri 
_1911asında salgının artış lrızının ğn.. yavaşIadığı,akabinde drırduğrı, son gtinlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görıilnrektedir.
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t.dbi.;;i;. ö'to r.-,.}"?;,:,:ff ' iİ#'f,r. taqı_ lgnanma döneminegeÇilecektir ryr* zozı p.;;;;# ltrti saat 19.00,don-" @günüsaat05.00,ekadarsürecel<o|nnfamtzon^.*^JlitiP,l.n.@
iJlh:T:ffi;T' ;-ffm":: *, İ"ı uy q9ö ö :iffişekilde aşağıdaki tedbirlerin uı,n,rur,-g.rektiği değerlendir''1'İ'l'İl'İ

'.o,,,,..ffiA,04'2021tarihve6638sayılıGenelgemizdebelirtilen

Hafta iÇi hafta sonu ayrlnlı olnıaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe gilnti saat 19.00,da

İ?llI'İ,İ,ffiJJ:;##:il|,u,:'gtinti saat 05.00,de bit.."t ş.ü.iı,1. tĞ zaınanıı sokağa

1'1- Sokağa Çıkma kısıtlaması uygrılaıracak günlerde.üretim, imalat, tedari|< ve lojistil<zincirlerinin aksamaması, sağIık, tarım ve orman faaliyetlerini, ,t*ı.iiıiğini sağlaınakamacıyla Ek'te belirtilen yer|er ve kİşiler ı<ısıtlamadan ,nuurtutulacaktır.
Sokağa Çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetle r, l4.12,2020tarih ve 207ggsaYılı Genelgemizde aÇıkÇa belirtildği şekilde .urfi,r;;.deni ve buna bağlı olara]< zaman

llXİ[Tlİl;ffillİ'*H[;||.,::!;ilmlar muafiv.iii.-'ı.tıtüye ı<uııan,.n,-olu.ut göriiıereı<

1'2- Sokağa Çıkma klsıtlaınasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap,kuruYemİŞÇİ ve tatlıcllar 10,00-1z.oo surtı..i aias,"noa auıiy.rg,ırterebilecek, vatandaşlarımızzorunluİhtİyaçlarınınkarşılanma§ıiıesın,.ııJ;;;@(engelli
vatandaŞlarımız hariÇ) iı'ar-'etı..ın".n vlı.,n orul.rr, ,*ket, manav, k;sar, kurrıyemişçive tatlıcllara gidiP g'ı'uiGffiffr, ,uuiüe,. arasincıa bal<l<al, ,rr;k;";anav, lrasap,
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ruŞŞİi' 
tatlıcılar ve onlİne siPariş firmaları evlere/adrese seıvis şeklinde de satış

Yukarıda belirtilen uYgulaına zİncİr ve süper marketler için haftanın altı gı,inii geçerliolacak, zincir marketler puri, günleri kapalı ı.aıucukt,r.
1,3- Sokağa Çıkma kısıtlamasının_ olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran,

L'*?:Jh,,.i:fr:"ff, 
pastane gibi yerler) Jao.l" pakei ,..ri, ş.ııina.' faaliyei

Yeme-iÇme Yerleri ile onltne Yemek sipariş firmaları Raınazan ayl sonlına denk gelen13 MaYıs 2021 PerŞembe günün e kadar 
.24 

rruİ.rrunu göre paket servis yapabilecektir. yeme_
iÇme Yerleri ile online Yemek sİpariş firmaları Rama"zaıı ayının sona ermesiyle birlikte saat01,00'e kadar paket servis yapabİleceİ<tir.

1'4- Tam kaPanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı firın ve/veya unlu mamulruhsatlı iŞ Yerleri ile bu iŞ Yerlerinin sadece ekmek ,utun bayileri açık olacaktır (Btı işYerlerinde sadece ekmek ve unlu mamrıl satışı yapılauiıirı. Vatandaşlarımız ekmek ve unlumamul İhtİYaÇlarının karŞılanması İle sınırlı oImak ve araç l<ullanmama|< şartıyla (engellivatandaŞlarımız hariÇ) ikametlerine vürünıe mesafesinde olan firına giaip g.ı.tileceklerdir.
Fırın ve unlrı mamrıl ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece marketVe bald<allara ekmek servisi yapılabilecek, soı.rı< aralarında kesinlikle satışyapılmayacaktır.

1,5- Sokağa Çıkma klsıtlaması sırasıncla yukarıcla belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlikürtinlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, iedarık ve lojıstik zıncır|erinin aksamamaslamacıYla muafiYet kaPsamıncla bulunan işyerleri clışında tüm ticari işIetme, işyeri velveyaoİisler kaPalı olacak olup uzaktan çalışma iiurı.in,ı.ffir. ır,lr-.1gverilmeyecektir.
1'6- Sokağa Çıkma kısıtlaması uygulanacak olaır döneınde koııaklama tesislerinclerezervasyonunun bulunması vatandaŞlarımız açıslndan sokağa çıkma u"lu:"yuşehirlerarasıseYahat kısıtlamasından. muafiyet sağlamayacak ;ı.,p ;, dönemde konaklama tesislerisadece zonınlu drırumlara uagıı oÜrak İeyahat iZin belgesi alan kişilere hizmetverebileceklerdir.

1'7- Yabancılara Yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına clair muafiyet saclece turistil<faaliYetler kaPsamında geçİçi/kısa bir süre için ülkemizJe bulunan yabancıları kapsamaktaoluP; ikamet İzİnlİler, geÇicikoffii-statüsündekiler veya rıluslaraiası kor.ıma başvı.ıruı vestatü sahiPleri dahil olmak üzere turistik iaaliyetıer ı.apsamı dışında ülkemizde bı.ılı,ınanyabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirlei-.
1'8- Tam kaPanma stirecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak ciurumclaki ileriYaş gruPlarındaki veYa ağır_hastalığı oıun nuünhuşİu.,r,r,n 112, l55 ve 156 nuınaralarıüzerinden bildirdikleri temel ihtiyalları VEFA Sosyal f)estek Gruplarıırca karşılaıracal<

;l'ii*|...[:}j| fl:i:':,r_',1',"^:t,İ:İ:r.,a;riımesı ;.;;İ.;; iİtiyrçüur,, bir an eweı gicteriın-ıesi
i,;,ffi;,ffil,,: l

nacak olan 29 Nisan 202l Perşenıbe günti saat

seyahatlerine zorunlu haller dışıncli izin verilıneyecektir.
, 2,1, Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Zorunlu bir kamusal görevİn,ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurumveYa kuruluŞu tarafindan görev|endirilmiş oıan ı.amu-g-ö'revlileri (mtifettiş, denetmen vb.)

ASI SEY
a kısıtlaması u

2/a



İHİİrİ'rP" 
kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden nrrıaf

- I(endisi veYa eŞinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesinekatılmak iÇin veYa cenazenakil işlemine refakat etmek u-u"ryır lrerhangi bir cenazeyakınınıne-devlet kaPısındaki içişleri Bakanlığına ait r_gaşÇunu veya ALo l99 sisten_ıleriüzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumunclaki 9 kişiye kadar bilcjiriıııclebulunabilecektir) sisteıı tarafından vakit kaybetıııeksizin otomatik olarak onaylanara k çenazeyakınlarına gerbl<li İeyahat izin belgesi oluştrınılacaktır.
Cenaze nakil ve defin iŞlemleri, kapsamında başvunı yapacak vatandaşlarııııızdanherhangi bir belge ibraz.ı istenilmeyecek oİııp sueİ,ü.-B'oı,anlığı ile sağlanaır entegrasyonüzerinden gerekli sorgulama seyahat izin b;ıge;; ;İir.nı.nr.,len öırçe otomatik olarakyapılacaktır,

2.2- Du lar:

'Tedavi olduğu hastaneden, 
iablrcıı olup asıl ikaınetine dönmek isteyen, doktorraporu ile sevk olan velveYa daha önceden'alİnmış doktor runa.*rr)ı.ontrolii olan,ı Kendisi veYa eŞinin, hastanede. tedavi gören birinci derece yakınına ya da karcleşinerefakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

ı Bulunduğu Şehre son 5 glin içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıpikamet ettikleri yerleşim }erlerine dönn;J i;;*v.1 ts gıin içinde geldiğini yolculı;kbileti, geldiği araÇ Plakası, seyahatini gö;;;;şku.u belge, bilgi ile ibraz edenler),
' Ösyıl tarafindan ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,ı Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,ı Özel veya kamudan gtinlü sözleşmeye davet yazısı olan,. Ceza infaz krınımlarından salıverilen,

kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.
2'3'YatandaŞlarımız, Yukarıda belirtilen zoıunlu hallerin varlığı halinde bu durumubelgelendİrmek kavdıvla; e-devlet tızerınoen rçlşı;;İ;anlığına ait E_BAşVURU ve ALol99sistemleriüzerinclenVali1ik/Kay.ukami,kbıın|esinaeoluşturuıaıiM

Kurullarından izİn almak kaydıyla seyahat edebilece'kİerdir. Seya hat izinBelgesi verilçnkişiler seyahat süreleri boyunca soıuğu ç,ı..a kısıtlamasınoun muaf olacaktır.
2'4' Tam kaPanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış gözönünde brılunduı-ı-ı]arak Vali ve kaymakamıuİ,İ,r., yeterli sayıda personelgörevlendirilmesi baŞta olmak tizere seyahat izin talepleiinin n rıo bir şe|<ilcledeğerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.
2'5- Belirtilen dönem iÇerisinde 

'ç1|_., 
tren, gemi veya otobüs gibi topltı ıılaşıınaracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yop:,l1nuaun ön.. -,,tĞÜ seyahat izinbelgesinin oluP olmadığl liontrol edilece]<, geçerli" ırİ. ,.yrt ut izninin brıltınması halindebiletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

uçak' tren, gemi veya otobü: gi9l toplu taşııxa araçlarıyla yapılacak seferlercleYqlcuların araÇlara kabulü tıncesınoe"rıns İ.rau"lr.Ö*ıu.rr,"rrtuiı*ı. yapılacak vetanılı/temash gibi sakıncalı bir durumun oımaması halinje araca alınacaktır.

-2'6'Şehirlerarası_faaliYet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç nıhsatınclabelirtilen Yolcu taŞıma ı<apaiıteinin %50isi 
"..r,"o" voıcıı iabııı .a.ilıie..tler ve araç

;:İff5Lt".T,:İ,Trn 
otrırına §ekli yolcııların birbirı..iyı" İe,İasını engeııeyecek (1 doıu ı boş)
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3, Tarn kapanma sürecinde sağlık, güvenlık, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariçolmak üzere kamu kurum ve kuruIıİşıarında hizmetlerin sürdünilebilme-si için gerekli olaırasgari Personel seviYesine düŞülecek (asgari p*rron"ı ,.uiyesi toplam personel sayısının 7o50'sİnİ aŞmaYacak ölÇüde) Şekilde ,ruİ.tİ'n veya otıntiİti-ıtı çalışmaya geçilecektir.
Bu dönemde;

- Uzaktan v-e dönüŞümlü ÇalıŞmaya tabi kamu personeli, herhangi bir öze|muafiyetesahİP oümamÜıari 
. 
nedeniYıe oıg., vatandaşlaı,,,ro,n tabi olduğu esaslar haricindeikametlerinden ayrıl-ryr.u klr r*l,İ,

- Kamı,ı hTP ve kılruluŞlarının hiznıet lrinalarında/yerlerindc görev alacak l<ıımuPersonelİ iÇin Yetkili Yönetici tarafından b.ı"ı drırtımu o.İuyu ı.oyu" gö.;;;..?;.rı otir.nı.ııecekve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ıHrr.İı lĞ''ışy..ı arasındaki güzergahla sınırlışekilde muafiyete tabi olacaktır.
4, İiler arası hareketliliğin zonınltı oldtığtı mevsim|ik tarım işçileri, hayvancılıl< vearrcrlrk faaliYetlerinde salgınlimiicadele,ı."ş.,,ıI*ru ,;;;" hareket .oiı.uil,,.ri için .l.arıın

ve orman BakanIığının koordinasyonı-ında valılikler ta.innaun gerekli teclbirler eş zaınanIıolarak alınacak, bu bağlamda mevsİmlik tarım ışçİİ*.ınin İİı.. o.urİ hareketliliği ilekonaklaYacakları alanlarda aIınacak tedbirIer ; iller arası hayvancılık ve arıcılıkfaaliYetleri konusunda Bakanlığım ızca.yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020tarih ve 6202 saYılı GenelgemĞde beliilen., .rurirru-*.. hareket edilecektir.
5' Tam gün uygulanacak sokağa çıkına kısıtlaması tedbirinin konut siteleriııdç cleuYgulanmasını temin etmek amacıYla site yönetiınleriııe soruınlulrık yerilecek, site içerisinrleizinsiz Şekilde dıŞarı Çıkan kiŞilerin 1ozeılikle çocukların u* j.nçı.rin) ikametlerine dönıııclcrikonusunda uyarıImaları saglanacaktır.

6' Sokağa Çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önemverilecek, bu kaPsamda.Vali/Kaymakamlar tarafındarİv...İ vor.timler, ilgili kamu ktırı.ını vekuruluŞları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek ,o'kJ'huyran]arının aç kalmanıası içingerekli tedbirlerin alınacak, bu aııaçla başta hayvan barınakları olırıak rizere park, balrçe, orınangibi sokak haYvanlarınln doğal yuşu,, alanlaiına dı.izenli oıarak ıTıama, yem, yiyecel< ve sııbırakılması sağlanacaktır.

7'l- Tam kaPanma döneııinde kolluk kuwetlerinin tam koporıÇıe clenetiın

aX|'J'.'"tr;?',*':|,T:;İ5]iii::I:,:1-|]]kl: 
,:ı.;;.. ;li;ffi şehirıerarası seyahat kısıtıamaıarıbaŞta olmak iizere kolluk krıvveiıeri tarafindan"kü,,,,ı.'JJİ'İ;,*fİİh1::iİil,f'i:':Tİlli

denetim faaliyetleri p lanl anarak uygrılamaya ge ç iri lecektir.
7.2- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında;
Muafiyet tanınan işyerlerinde çalışıldığına clair gerçeğe aykırı bclge tltizcn l cıııııcsi,

- Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması,
- Fırın' market, bakkal, kasaP, manav, klıruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serlıestisininmaksadını aşan şeki|de kullanımı inıarkete u ı ı*.*'g,o-iıresi gi bi),
- Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması,
gibi durumlarda muafiYetlerin giderek aftan bir sıklıkla köttiye kullanıldığı göz önündebulunturularak, bu suİstimatlerin iirıl8nmesi aınacıyla kolluk kuvvetleri tarailndan lıer tüı.lütedbir allnacak ve YaPılacak denetimlerde bu husı.ısların ı<onİroıtı özellikle sağlanacaktır.
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7,3-'Şehirlerara§r seYahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıylaşehirlerintüm giriŞ ve ÇıkıŞlarında (iller arası koordinasyon sağüanmak kaydıyla) kontrol ııoktalarroluŞturulacak, kontrol nokta]arında görevlendirilecek y"tE t sayıda ÜİÜı.p*r"neli (trafik veasaYiŞ birimlerinden) marifetiYle toplu ulaşım_ araİıarıyıa veya özel araçlarla yolculı,ıltedenlerin seYahat izin belgelerinin olup oımadığı muhalkak tİtkik edileceİ< ve geçerli birmazeretilmuafiYeti bulunmaYan kiŞilerin şehirlerarİsı seyahatlerine izin verilmeyecektir.
7,4'Tatn,eün sokağa Çıkma kısıtlaınası uygrılanacak olan tam kapanııa döneıı-ıinde,vatandaŞlarlm:,zln sadece temel ihtiyaçlarının giderİlınesi aınacıyla açık tutıılacak firın, nıarket,bakkal, kasaP, manav, krıruYemiŞ}İ ve tatlıcılibi işyerlerinin çev.esino. g.r.ı.ıi kontrollerin

YaPılabilmesi iÇin Yeterli saYıda kolluk 
_personeli gbrevlencliriİecek; ytirüTtilecek clevriye vedenetim faaliYetlerinde, bu iŞYerlerinin kı.ırallara lŞup ,İvınoclıkları ile vatanciışlarımızın buiŞYerlerine gidiŞlerinde araÇ krıllanmama ve ikametlerine-en yakın yere gitme krıralııra ı.iayetedip etmedikleri kontrol edilece]<tir.

Yukarıda belirtilen,:saslar doğrultusrında Unrumi Hıfzıssıhha Kanunun un 27 nci ve 72nci maddeleri uyarınca İızııçe umumi Hıf2ıssılrlra I(unılları karariarının ivedilikle alınması,uYgulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olıınmamasıhrısusunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiın,

Süleyman SOYLU
Bakan

EK : Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi (3 sayfa)

»AĞıııv:
Gereği:

81 İl Valiliğine
Merkez Birimlerine
Bağlı Kuruluşlara

Bilgi:
Crımhurbaşkanlığına
Adalet Bakanlığına
Aile ve Sosyal Hizııetler Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Gtivenlik Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
I(iilttir ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Saı.ıınma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
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!,{UAF YE RV ER STE
Sokağa Çıkma kısıtlamalarlnln uygulanacıığı günlerde istisna kapsanıınd, oıougunu ır..ıg.lenıckve muafiyet nedeni/güzergahı iIe sınırlı olmak kayclıyla;
1. TBMM tiyeleri ve çalışanları,
2' kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri d6hil),3' Zorunlu kum' hizmetlerinin sürdünilmesi içİn gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler(Havalimanıaİı"'üimanlar, Sınlr kapıları, gümnikler, karayol1arı, hrızrırevleri, yaşh bakım evleri,rehabilitasYon merkezleri, PTT üb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, AciıÇağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İıziıç. Salgın Deıretim Merkezleri, Göç idaresi,KızıLaY' AFAD ve afet kaPsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve göniillii olarak görev verilenler,cemevlerinin dede ve görevlileri,
4' Kamu ve özel sağlık kuıum ve kuı-tıluşl ar|, eczaneler, veteriner klinikleri ve lrayvan hastaneleri ileburalarda çalışanlar, hekiınler ve veteriner hekimler,
5' Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'ayapılacak kan ve plazmabağışları dahil),6' İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi ınaske ve dezenfektan i.iretimi, nal<liyesi ve satışııı-a ilişkin faaliyet yüiriiteıı işyerleri ile buralarda çalışanlar,
7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,8' Bitkisel ve haYvansal üninlerin üretimi, sulanırıası, işİenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması venakliyesinde çalışanlar,
9' Tarımsal üretime iliŞkin zirai ilaÇ, tolrum, fide, gtibre vb. üninlerin satışı yapılan işyerleri veburalarda çalışanlar, 9---- -

10' yurt içi ve dışı taşımacılık (ihrac at/ithalat/trıınsit geçişler d6hil) ve lojistiğini yapaır firmalar vebunların çalışanları,
11'Ünin ve/veYa malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışıtaŞıınacılık, dePolama ve ilgili faaliyetler kapsıınrında görevli olanlar,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile brıralarda çalışanla-r,
13' Sokak lraYvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakııı ı-ırcrkezleriıriı_ıgörevlileri/gönüllü ÇalıŞanları ve 7486 sayılı Genelgeııizle oluşturıılan Hayvan Besleıne Grı.ıbııüyeleri,
14' İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzeredışarı çıkanlar,
15' Gazete, dergi, radYo ve televizyon ktıruluşları, medya takip merk ezleri, gazetebasım matbaaları,bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları , 

-

16. Akaryakıt istasyonları, lastik taınircileri ve buralarda çalışanlar,17, sebzçlmeyve ve su ürünleri toptaırcı lıalleri ile brıralarcla çalışanlar,18' Ekmek üretiminin YaPıldığı firın velveya tınlrı mamrıl ruhsatlı işyerleri, üretilen ekııeğindağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,19'Cenaze defin iŞlemlerinde görevli olanlar (clin görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb,) ilebirinçi derece yakınlarının cenazelerine katılacak oünlar,
20' Doğalgaz, elektrik, Petrol sektörüncle stratejik oüaraİ< faaliyet gösteren bürık tesis ve işletmeler(rafineri ve PetrokimYa tesisleri ile termik ve dogalga z çevri-msantralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,21' Elektrik, su, doğalgaz, telekomüııikasyon vb. kesintiye ugramaması gereken iletim ve altyapısistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarıııııı giclerilmesiııde görevli olanlar ile servis lıizmeti vermeküzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanlan,22, Kargo, su, gazete ve mutfak tiipü clağıhm şirketleri ve çalışanları,
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23' Mahalliidarelerin toPlu taŞıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla müçadele, ilaçlama,itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yünitmek üzere çalışacak personeli,
24' Şehir iÇi toplu ulaŞım araÇlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sünicii ve görevlileri,25' Yurt' PansiYoır, ŞantiYe vb. toPlu yerlercle kalanlarııı gereksiniın duyacağı teırıel ihtiyaçlaı.ınkarşılanmasında görevli olanlar,
26' İŞ..sağlığı 1e güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerincle bulunmasıgerekli olan çatı§öniar (iş yeri hekiıni, güvenlik görevlisi, bekçi vb,),27,otizm, ağır mental retardasyön, down ,.nJ.o*, g'ibi,,öze| Gereksinimi,, olanlar ile bun]arınveli/vasi veya refakatçileri,
28' Mahkeme kararı ÇerÇevesinde Çocukları ile şahsi mtinasebet tesis edecekler (mahkeıne kararıı-ııibraz etmeleri şartı ile),
29' Yrırt iÇi ve Yrırt dıŞl miisabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisizoYnanabilecek ProfesYonel sPor müsabakalarıncıaki sporcu, yönetici ve diğer göı.eviiler,30' Bankalar baŞta olmak tizere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuıuluş ve işletnıelerinbilgi işlem merkezleri ile çahşanları (asgari sayıdaolmak kaydıyla),
31' ÖsyM tarafindan ilan edilnıiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarındabulunan eş, kardeş, anne veya babaclan bir refhkatçi) ile sınav görevlileri,3z'illilÇe Umumi Hıfzıssılıha Kurullarınç a izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında brılunandinleme tesislerinde yer alan yeme-içıne yerleri ve buralarcla çalışanlar,33' Zoıunlu müdafi/vekil, duruŞma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kayclıylaawkatlar,
34' AraÇ muayene istasYonları ve brıralarcla çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıtsahipleri,
35' Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platfbrmunda yaynlanmak tizere Bakanlığabağh mesleki ve teknik oftaöğretiın okul/kunımlarında çuı,ş.nulu., devaııı eden uzaktan eğitim videoÇekimi' kurgu ve montaj faaliYetlerini Yünitmekte olan ya oa soz konusu çalışmaların koordinasyonunusağlayan personel,
36' ProfesYonel site Yöneticileri ile apartman/site yönetimince cltizenlenen görevli olduklarına dairbelgeYi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli olclukları apartman veya sitelere gidiş_geliş güzerg6hıylasınırlı olmak kaYdıYla aPartman ve sitelerin temizlik, ,r,nıı-,, vb, işlerini yerine getiren görevliler,37' İŞ Yerinde bulunan haYvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilnıeİ için ikaııet ile işyeriarasındaki güzergah ile sınlrlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri veçalışanlan,
38' SadeÇe YarıŞ atlarınln bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlannı yapmak veikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergAhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri,antrenörler, seyisler ve cliğer çalışanlar,
39' Sadece ilaÇlama faaliYetleri içiıı zorunlı.ı olan grizergahlarda kalmak ve btı durı_ın_ıtı belgelemekkaYdıYla iŞ Yerlerinin haŞere ve diğer zararlıböceklere karşı ilaçlamaslnr yapan firmalarda görevliolanlar,
40. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve
kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest
çalışanları,

ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak
ınıılrasebeci mali müşavirler, yeminli mali miişavirler ile

4l' lb,00-16,00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sıırırlı sayıda şııbeve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,42. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar,
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