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H ıfz ıss ıh h a  K u m lu  B aşkan lığ ı

Sayı : 2021/13  15/04/2021
K onu : İlçe H ıfz ıss ıh h a  K u m lu  K ararı

İlçe  H ıfz ıss ıh h a  K u ru lu  K aym akam  A bdullah  S A R I’nın b aşk an lığ ın d a  B eled iye  
B aşkanı R em zi E R G Ü  ,T op lum  Sağlığ ı M erkezi B aşk an  V. O p .D r.A h m et H am di 
G U N D O Ğ A N , İlçe  T arım  ve O rm an  M ü d ü rü  Saffet G İR A Y , S erbest E czacı M ihrap  
G Ü N Ç A N ’ın iş tirak i ile  15/04/2021 ta rih in d e  K ay m ak am lık  M ak am  o d asın d a  to p lan ılm ış  ve 
aşağıdaki k a ra rla r a lınm ıştır.

1593 Sayılı U m um i H ıfz ıssıhha K anunu’nun 26. m addesi gereğince, İl U m um i H ıfzıssıhha 
Kurulu 14.04.2021 tarih inde saat 08 .30’de V alilik Toplantı S alonu’nda K oronavirüs hastalığı 
(Covid-19) nedeniyle K ısm i K apanm a Tedbirleri konusunda Vali Süleym an ELB A N  
başkanlığında o lağanüstü  toplanm ıştır.

K oronavirüs (C o v id l9 ) salgınının toplum  sağlığı ve kam u düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetm e ve hastalığ ın  yayılım  hızını kontrol altında tu tm a am acıyla, salg ınla m ücadele 
sürecinin tem el prensipleri olan tem izlik, m aske ve m esafe kurallarının yanı sıra  hayatın her 
alanına yönelik  uyulm ası gereken kurallar ve önlem ler; Sağlık B akanlığı ve K oronavirüs B ilim  
Kurulunun önerileri, Sayın C um hurbaşkanım ızın talim atları doğru ltusunda belirlenerek 
uygulam aya geçirilm ektedir.

Gelinen aşam ada m utasyona uğrayan C o v id l9  virüsünün dünya genelinde hastalığın 
yayılım ını artırdığı, ü lkem izde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle gün lük  vaka, yoğun bakım  
ve entübe hasta say ılarında artış yaşandığı kam uoyunun m alum udur.

Bu çerçevede 13.04.2021 tarihinde Sayın C um hurbaşkanım ızın  başkanlığ ında toplanan 
C um hurbaşkanlığı K ab inesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 N isan  2021 Ç arşam ba günü 
saat 19.00’dan itibaren geçerli o lm ak  üzere; İçişleri B akanlığı İller İdaresi Genel 
M üdürlüğünün 14.04.2021 tarih  6638 sayılı K ısm i K apanm a T edbirleri konulu G enelgesine 
istinaden, İl İdaresi K anununun 11/C m addesi ile Um um i H ıfz ıssıhha K anununun 27 ve 72 nci 
maddeleri uyarınca ilçem izde aşağıdaki tedbirlerin alınm ası kararlaştırılm ıştır.

K ARAR:
1- H afta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Sah, Çarşam ba, Perşem be ve Cum a) 19.00- 

05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise C um a günleri saat 19 .00’da başlayıp , C um artesi ve 
Pazar günlerinin tam am ını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 0 5 .0 0 ’de tam am lanacak şekilde 
sokağa çıkm a k ısıtlam ası uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde üretim , im alat, tedarik  ve 
lojistik zincirlerin in  aksam am ası, sağlık, tarım  ve orm an faaliyetlerin in  sürekliliğini sağlam ak 
am acıyla E k’te belirtilen  yerler ve k işiler k ısıtlam adan m u af tutulacaktır.

- Sokağa ç ıkm a k ısıtlam asına yönelik  tanınan m uafiyetler, İçişleri B akanlığ ı İller İdaresi 
Genel M üdürlüğünün 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı G enelgesinde açıkça belirtildiği şekilde 
m uafiyet nedenine ve b u n a  bağlı olarak zam an ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durum lar 
m uafiyetlerin kötüye kullan ım ı olarak görülerek idaı i/adli yap tırım lara konu edilecektir.

A



- Ö te yandan yabancılara  yönelik  sokağa çıkm a kısıtlam asına dair m uafiyet sadece turistik 
faaliyetler kapsam ında geç ic i/k ısa bir süre için ülkem izde bulunan yabancıları kapsam akta olup; 
ikam et izinliler, geçici korum a statüsündekiler veya uluslararası korum a başvuru  ve statü sahipleri 
dahil olm ak üzere turistik  faaliyetler kapsam ı dışında ülkem izde bulunan yabancılar sokağa çıkm a 
kısıtlam alarına tabidirler.

1.2- Sokağa çıkm a kısıtlam asının  olduğu Cum artesi ve P azar günleri m arket, bakkal, 
m anav, kasaplar ve kuruyem işçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, 
vatandaşlarım ız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu  ihtiyaçlarının 
karşılanm ası ile sınırlı o lm ak ve araç k ullanm am ak şartıyla (engelli vatandaşlarım ız hariç) 
ikam etlerine en yakın  m arket, bakkal, m anav, kasap ve kuruyeın işçilere gidip gelebilecektir. 
Aynı saatler arasında m arket, bakkal, m anav, kasap, kuruyem işçiler evlere/adrese servis 
şeklinde de satış yapabileceklerdir.

1.3- Sokağa çıkm a kısıtlam asının olduğu Cum artesi ve Pazar günleri ek m ek  üretim inin  
yapıldığı fırın ve/veya unlu m am ul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerin in  sadece ekm ek satan  
bayileri açık o lacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekm ek ve unlu m am ul satışı yapılabilir.). 
V atandaşlarım ız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) ek m ek  ve unlu mam ul 
ihtiyaçlarının  karşılanm ası ile sınırlı olm ak ve araç ku llanm am ak şartıyla (engelli 
vatandaşlarım ız hariç) ikam etlerine yürüm e m esafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

- Fırın ve unlu  m am ul ruhsatlı işyerlerine ait ekm ek dağıtım  araçlarıy la  sadece m arket ve 
bakkallara ekm ek servisi yapılabilecek, ekm ek dağıtım  araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış 
yapılm ayacaktır.

1.4- Sokağa ç ıkm a kısıtlam asındaki sürelere uym ak için tüm  işyerlerinin  (istisna getirilenler 
hariç) çalışm a saatleri hafta  içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası o larak belirlenecektir. Z incir 
m arketler ise saat 10.00’da açılacaktır.

2- H afta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarım ız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve 
çocuklarım ız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında 
sokağa çıkm am aları gerekm ektedir.

Hafta içi/hafta sonu ayrım ı olm aksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarım ız ile 18 yaş altı 
gençler ve çocuklarım ızın  şeh ir içi toplu ulaşım  araçlarını (otobüs, m inibüs, dolm uş vb.) 
kullanm alarına m üsaade edilm eyecektir

M illi Eğitim  B akanlığ ınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde yüz yüze eğitim in devam ına 
karar verilen s ın ıf seviyeleri ile desteklem e ve yetiştirm e kursları/takviye kurslarında eğitim  gören 
18 yaş altı gençlerim iz, durum larını belgelendirm eleri şartıyla toplu ulaşım  araçlarından istifade 
edebilecekler, güzergah  ve kurs saatleri ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkm a sınırlam asından 
m uaf tutulacaklardır.

3- Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) 
zorunlu haller d ışında vatandaşlarım ızın  toplu  ulaşım  vasıtaları d ışında şehirlerarası 
seyahatlerine izin verilm eyecektir.

3.1- H erhangi b ir zorunlu  hali bulunm ayan kişilerin sokağa ç ıkm a kısıtlam ası uygulanan 
süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım  araçları (otobüs vb.) kullanılm ak 
suretiyle m üm kün olacaktır. İşi ile ilgili ılliyetini belgeleyen toplu ulaşım  araçlarının görevlileri ile 
şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkm a  
kısıtlam asından m u a f olacaktır.

3.2- Z orunlu  H aller Sayılacak  Durum lar;
-Tedavi olduğu hastaneden  taburcu olup asıl ikam etine dönm ek isteyen, doktor raporu ile 

sevk olan ve/veya daha  önceden alınm ış doktor randevusu/kontrolü olan,



-K endisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının  y a  da kardeşinin cenazesine 
katılm ak için veya cenaze nakil işlem ine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi), -B ulunduğu şehre 
son 5 gün içerisinde gelm iş olm akla beraber kalacak yeri olm ayıp ikam et ettikleri yerleşim  
yerlerine dönm ek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç p lakası, seyahatini 
gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

-Ö SY M  tarafından ilan edilen ve diğer m erkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
-A skerlik h izm etini tam am layarak yerleşim  yerlerine dönm ek isteyen,
-Özel veya kam udan günlü  sözleşm eye davet yazısı olan,
-C eza infaz kurum larından  salıverilen,

V atandaşlarım ız, y ukarıda  belirtilen  durum ların varlığı halinde toplu u laşım  araçlarıyla veya 
İçişleri B akan lığ ına ait E -B A ŞV U R U  ve A L O  199 sistem leri üzerinden ya da 
V alilik /K aym akam lıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin K urullarından izin alm ak  
kaydıyla özel araçlarıyla  seyahat edebileceklerdir.

3.3- Sokağa çıkm a kısıtlam ası uygulanan süre ve günlerdeki şeh irlerarası seyahat 
kısıtlam asının etk in liğ in in  artırılm ası am acıyla şehirlerin  tüm  giriş ve çık ışlarında (iller arası 
koordinasyon sağ lanm ak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, özel araçlarla seyahat 
edenlerin m uafiyet kapsam ında olup olm adıkları m uhakkak tetk ik  edilecek ve geçerli bir 
m azereti/m uafiyeti bu lunm ayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilm eyecektir.

4-16 M ayıs 2021 P azar günü saat 24 .00’e kadar yem e-içm e yerleri (restoran, lokanta, 
kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış a lanlarında m asada m üşteri kabul 
edem eyeceklerdir.

Bu süre içerisinde yem e-içm e yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al 
ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, C um artesi ve Pazar  
günlen ise sabah 10.00’daıı sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet 
gösterebileceklerdir.

5 -A şağıda belirtilen  işyerlerinin faaliyetlerine 17 M ayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici 
olarak ara verilecektir.
-Hah saha, spor salonu, güzellik  m erkezi/salonları,
-K ahvehane, k ıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
-Internet kafe/salonu, elek tronik  oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise m asa, sandalye/taburelerini kaldırm ak ve sadece esnafa servis yapm ak 
kaydıyla faaliyetlerine devam  edebileceklerdir.

6-17 M ayıs 2021 tarih ine kadar sivil top lum  kuruluşları, kam u kurum u niteliğindeki 
m eslek kuruluşları ve bunların  üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin  genel kurul dahil 
yapacakları geniş katılım lı her türlü etk in lik lerine izin verilm eyecektir.

7- E vlendirm e işlem lerin in  gerçekleştirilm esine devam  ed ilm ek le birlikte nikah ve 
nikah m erasim i şek lindeki düğünler, 17 M ayıs 2021 tarihinden itibaren  yapılab ilecektir . Bu 
süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, m erasim , düğün yapılm asına m üsaade  
edilm eyecektir.

8- Şehir içi toplu u laşım  araçlarında;
-O turm a kapasitesi %  50 ile sınırlandırılacak,
-M in ibüs/m id ibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltm e ve kald ırılm a yapılm ayan 
otobüsler gibi iç hacim  bakım ından  fiziki m esafe kurallarının uygulanam ayacağı şehir içi toplu 
ulaşım  araçlarında ayakta yolcu  alınm asına m üsaade edilm eyecek,



İlçem izdeki kent içi u laşım  araçlarından;
Koltuk kapasiteleri seyreltilm iş/kaldırılm ış otobüsler gibi ayakta yolcu taşım a ağırlıklı toplu 
ulaşım  araçlarına koltuk kapasitesin in  % 30 u kadar ayakta yolcu  alınm asına,

9-R ehabilitasyoıı m erkezi gibi sosyal korum a/bakım  m erkezlerinde 17 M ayıs 2021 tarihine 
kadar ziyaretçi kabul ed ilm eyecektir.

10-Turistik  tesisler dahil tüm  konaklam a tesislerinin  (otel, m otel, apart otel, pansiyon 
vb.) içerisinde bulunan yem e-içm e yerleri, sadece konaklam ak m üşterilerle sınırlı olm ak ve aynı 
m asada en fazla 2 kişiye servis açılm ası kaydıyia hizm et verebileceklerdir. K onak lam a tesislerinde 
kesinlikle toplu iftar organizasyonları yapılm ayacaktır.

İçişleri B akanlığ ı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 30.09.2020 tarih  16007 sayılı ve 
28.11.2020 tarih 19986 sayılı G enelgeleri doğrultusunda konaklam a tesislerinin  denetim leri 
etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta  olm ak üzere her türlü  kötüye kullanım ın 
önüne geçilecektir.

11- Çeşitli işyerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan 
indirim  uygulam aları kontrolsüz şekilde kalabalıkların o luşm asına neden olabilm ektedir. Bu 
sebeple işyerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya  da saatlere özgü genel indirim  
uygulam alarının yerine yoğunluğun önüne geçilebilm esi için en az bir hafta  sürecek şekilde uzun 
periyodlarla indirim  uygulam aları yapılm ası gerekm ektedir.

Y ukarıda belirtilen  tedbirlere ilişkin, K aym akam  ile K am u K urum  ve K uruluşların ın  am irleri 
tarafından gerekli tedbirlerin  ivedilikle alınm ası, uygulam ada herhangi b ir aksaklığa m eydan 
verilm em esi ve m ağduriyetlere  neden olunm am ası, alınan kararlara uym ayanlara U m um i 
H ıfzıssıhha K anununun 282 nci m addesi gereğince idari para cezası verilm esi başta  olm ak üzere 
aykırılığın durum una göre K anunun ilgili m addeleri gereğince işlem  yapılm ası, konusu suç teşkil 
eden davranışlara ilişkin Türk C eza K anununun 195 inci m addesi kapsam ında gerekli adli 
işlem lerin başlatılm ası hususunda;

Oy b irliğ iy le karar verilm iştir.



EK: SO K A Ğ A  Ç IK M A  K ISIT L A M A SIN D A N  M U A F Y E R L E R  V E  K İŞİL E R  L İST E Sİ

Sokağa çılana k ısıtlam aların ın  uygulanacağı günlerde istisna kapsam ında olduğunu belgelem ek ve 
m uafiyet nedeni/giizergahı ile sınırlı olm ak kaydıyla;

1. TB M M  üyeleri ve çalışanları

2. K am u düzeni ve güvenliğ in in  sağlanm asında görevli olanlar (özel güvenlik  görevlileri dâhil)

3. Zorunlu kam u h izm etlerin in  sürdürülm esi için gerekli kam u kurum  ve kuruluşları ile işletm eler 
(H avalim anları, lim anlar, sın ır kapıları, güm rükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım  evleri, 
rehabilitasyon m erkezleri, P T T  vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri

4. Acil Çağrı M erkezleri, V efa Sosyal D estek B irim leri, İl/İlçe Salgın D enetim  M erkezleri, G öç İdaresi, 
Kızılay, AF AD ve afet kapsam ındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü  o larak  görev verilenler

5. K am u ve özel sağlık kurum  ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile 
buralarda çalışanlar, hek im ler ve veteriner hekim ler

6. Zorunlu sağlık randevusu o lan lar (K ızılay 'a yapılacak kan ve p lazm a bağışları dahil)

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi m aske ve dezenfektan üretim i, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş 
yerleri ile buralarda çalışanlar

8. Ü retim  ve im alat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar

9. Bitkisel ve hayvansal ü rünlerin  üretim i, sulanm ası, işlenm esi, ilaçlanm ası, hasadı, pazarlanm asın ve  
nakliyesinde çalışanlar

10. Y urt içi ve dışı taşım acılık  (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve  lojistiğini yapan firm alar ve 
bunların çalışanları

11. Ü rün ve/veya m alzem elerin  nakliyesinde ya  da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı 
taşım acılık, depolam a ve ilgili faaliyetler kapsam ında görevli olanlar

12. O teller ve konaklam a yerleri ile buralarda çalışanlar

13. H ayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım  m erkezleri ile bu yerlerin  görevlileri ve 
gönüllü çalışanları, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 30.04.2020 tarih 7486 sayılı 
G enelgesi ile o luşturulan H ayvan B eslem e G rubu üyeleri ile sokak hayvanların ı besleyecek olanlar

14. İkam etinin önü ile sınırlı o lm ak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılam ak üzere dışarı 
çıkanlar

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım  m atbaaları, bu  yerlerde çalışanlar ile 
gazete dağıtıcılar,

16. A karyakıt istasyonları, lastik  tam ircileri ve buralarda çalışanlar

17. Sebze/m eyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar



18. Ekm ek üretim inin  yapıld ığ ı fırın  ve/veya unlu m am ul ruhsatlı işyerleri, ü retilen  ekm eğin dağıtım ında 
görevli olan araçlar ile bura larda çalışanlar, Ekm ek üretim i için buz  ihtiyacını karşılayan buz üretim  
işletme ve çalışanları

19. Cenaze defin işlem lerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve beled iye görevlileri vb.) ile 
birinci derece yakınların ın  cenazelerine katılacak olanlar

20. Doğalgaz, elektrik, petro l sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletm eler 
(rafineri ve petrokim ya tesisleri ile term ik ve doğalgaz çevrim  santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekom ünikasyon vb. kesintiye uğram am ası gereken iletim  ve altyapı 
sistem lerinin sürdürülm esi ve arızalarının giderilm esinde görevli o lanlar ile servis h izm eti verm ek üzere 
görevde olduklarını belgelem ek  şartı ile teknik servis çalışanları

22. Kargo, su, gazete ve m utfak tüpü dağıtım  şirketleri ve çalışanları

23. M ahalli idarelerin  toplu  taşım a, tem izlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla m ücadele, ilaçlam a, 
itfaiye ve m ezarlık h izm etlerin i yürütm ek üzere çalışacak personeli

24. Şehir içi toplu ulaşım  araçların ın  (m etrobüs, m etro, otobüs, dolm uş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların  gereksin im  duyacağı tem el ihtiyaçların 
karşılanm asında görevli olanlar

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlam ak am acıyla iş yerlerinde bulunm ası gerekli 
olan çalışanlar (iş yeri hekim i, güvenlik  görevlisi, bekçi vb.)

27. Otizm, ağır m ental retardasyon, dow n sendrom u gibi “Özel G ereksin im i” o lanlar ile bunların veli/vası 
veya refakatçileri

28. M ahkem e kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi m ünasebet tesis edecekler (m ahkem e kararını ibraz 
etmeleri şartı ile)

29. Y urt içi ve yurt dışı m üsabaka ve kam plara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek 
profesyonel spor m üsabakalarındaki sporcu, yönetici ve d iğer görevliler

30. Çalışanları inşaat a lan ında bulunan şantiyede konaklayarak yapım ı devam  eden büyük inşaatlar ile 
buralarda çalışanlar (B u m adde kapsam ında inşaat ve konaklam a aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, 
başka bir yerden çalışanların  gelm esine ve şantiyede kalanların başka b ir yere gitm elerine izin verilm ez. 
Çalışm a sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.)

31. B ankalar başta olm ak üzere yurt çapında yaygın hizm et ağı olan kurum , kuruluş ve işletm elerin bilgi 
işlem  m erkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olm ak kaydıyia)

32. Ö SY M  tarafından ilan edilen ve diğer m erkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin 
yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri

33. O togarlarda, havalim anında, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım  
veya lojistik am açlı araçlara h izm et veren dinlem e tesislerinde yer alan yem eiçm e yerleri ve buralarda 
çalışanlar

34. Zorunlu m üdafı/vekil, duruşm a, ifade gibi yargısal görevlerin  icrasıy la sınırlı kalm ak kaydıyia 
avukatlar



35. Araç m uayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç m uayene randevusu bulunan taşıt 
sahipleri

36. M otorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel u laştırm a hizm etleri mesleki eğitim  
ve geliştirm e kursları ve iş m akineleri sürücü eğitim  kurslarına devam  eden kursiyerlere yönelik hafta 
sonları düzenlenm esi zorunlu  olan direksiyon eğitim  sınavları ile diğer teorik ve uygulam a sınavlarında 
görev alan kom isyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler

37. M illi E ğitim  B akanlığ ı E B A  L İSE  TV  M TA L ve E B A  platform unda yayın lanm ak üzere B akanlığa 
bağlı m esleki ve teknik  ortaöğretim  okul/kurum larında çalışm aları devam  eden uzaktan eğitim  video 
çekimi, kurgu ve m ontaj faaliyetlerini yürütm ekte olan ya  da söz konusu çalışm aların  koordinasyonunu 
sağlayan personel

38. D urum larını eğitim  kurum larınca verilecek kurum  adresi ile çalışm a/ders program ını ihtiva eden belge 
ile belgelendirm eleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı o lacak şekilde M illî Eğitim  B akanlığınca 
örgün eğitim  yapm ası uygun görü len  eğitim  kurum lan ile D esteklem e Y etiştirm e/T akviye Kurslarındaki 
öğrenci, öğretm en ve çalışanlar

39. A partm an/site yönetim ince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etm ek ve ikam etleriyle 
görevli oldukları apartm an veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı o lm ak kaydıyla apartm an ve 
sitelerin tem izlik, ısınm a vb. işlerini yerine getiren görevliler

40. İş yerinde bulunan hayvanların  günlük bakım  ve beslenm elerini yapab ilm ek  için ikam et ile işyeri 
arasındaki güzergâh ile sınırlı o lm ak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerin in  sahipleri ve 
çalışanları

41. Sadece yarış, atlarının bakım  ve beslenm elerini ve yarışlara hazırlık  antrenm anların ı yapm ak ve ikam et 
ile yarış, ya  da  antrenm an alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalm ak kaydıy la at sahipleri, antrenörler, 
seyisler ve diğer çalışanlar

42. Sadece ilaçlam a faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalm ak ve bu durum u belgelem ek 
kaydıyla iş yerlerin in  haşere ve d iğer zararlı böceklere karşı ilaçlam asını yapan  firm alarda görevli olanlar

43. Kurum  adresi, çalışm a/ders program ını içeren belge ile belgelendirm ek kaydıyla daha önceki eğitim 
planlam aları doğru ltusunda eğitim e devam  eden özel güvenlik  eğitim  ku rum lan  ile bu kurum larca 
kullanılan uygulam a alanları ve özel poligonlar, bu kurum larda görev yapan  yönetici, uzm an eğitici ve 
diğer personeli ve eğitim  gören kursiyerler

44. Federasyonların takvim lerinde ilan ettiği Türkiye şam piyonası ve lig m üsabakalarına, tüm 
branşlardaki milli sporcu seçm elerine, olim pik branşlarda o lim piyat barajı alm ak üzere yapılan sportif 
faaliyetlere ve G ençlik  ve Spor B akanlığının Spor projesine katılacak 20 yaş altı lisanslı sporcular 
(Gençlik ve Spor İl M üdürlüğü  veya ilgili federasyonca düzenlenen durum unu gösterir belgeyi ibraz 
etm ek kaydıyla) m üsabaka veya seçm elere yönelik antrenm anlara katılanlar sokağa çıkm a kısıtlam asından 
m uaf tutulacaktır


